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ΡΒΖΦΞΕΒΑΤΙΟ 

ΑὉ Π͵ΊΒΕΌΜ ἘΓΟΙΕΒΙΑΒΤΊΟΙ, ΒΓΝῈ, ΒΑΡΙΕΝΤΊΖΕ ΒΙΒΑΓΗ. 

ΑΟΟΟΡΙΟΕΒ Οταεὶ Μ85. εχ αυῖρυς ατγίδηῖοβ δά Γἰθγαπ Ἐςο]εἤδίεοι ἀοίοτγιρῇ, εχίγα ἀπυτ εἰ Δ11ε- 
γτὰτα χης πάθην ἀυογιπὶ ἀδηζαγ ΟΟ]]ατίοηος δὰ Γθγαπ ργοοςάεηΐεσω. ϑιπηρυϊογυπι ἀεξεέξι, ἢ 4πο5 [4- 

Βεῃπῖ, ἴὴ γεσθηἤοης δα 0611 πλοιλογαδυηΐαγ. [6 ἀϊνογία νεγοὸ Τοχιῦβ ἔδγια ἴῃ ἀϊνεγῆς Εχεπλρίδτθαβ, Ὁ 
1η1ἴ. σοπη. 25. ΟὯρ. χχχ. υἱαυς Δα η. οἂρ. ΧΧΧχν!. υἱ 46 τα ἸΘνΙΟΓΙ8 ἸΠΘΠΊΘΠΙ; ποίοϊο 4η {προγνδσυυπὶ ἢ 
[,εἔζογθηι Ργϑοηογα. 

ΠῚ. 

23. 55. 

68, 

͵)ο. 1ο6. 155. 

157» 
248. 253. 254. 

206, 

Ἐ307, 

Ἔ2ο8, 

ἴῃ σαριοθυ5 αυἱδυίάδπλ ᾿ηΐορτῖβ Π0}}145, Ἰὴ γα] 415 ρεγραυςα8 Ἰςϑ!οποβ {ὰρρεὐάϊίαΐ ; πε- 

46 υἱῖτα σοηΐδγίαγ ρεγ Γἱδγοβ ΑΡοΟΎΡμοβ: αὐἱρρε ἴῃ Μδοοαρθθος. 1. 11. εἰ 1]. 
᾿ Τοχίαπλ Οοάϊςοὶβ Πυς4]. ψοηεῖ. 1. ἐχῃιθεῖ. 

Πεῆηϊτ δά νεγθα τοῦ εκῴπησαι σοτλ. 21. ΟΔΡ. 1]. 

Α οοπι. 18. Π8Ρ. ΧΙ". υἵχὰς δ( οοτη. 3. ΟΔΡ, χίχ. Α ἤῃςε οοπῃ. 3. σᾶρ. ΧΧΙΙ. υἵχὰς δά 
νου. τληϑυν. ἁμαρτ. οοτῃ. 16. ε] 14. οΔρΡ. εἴ ἃ νος. Ελισαιίε ζογη. 12. σᾶρ. χἰν !. υἵχὰς 

Δ νος. ἐπεσκεπησαν ζΟΙΏ. 15. ΟΔΡ. ΧΙΪΧ. ογὔληϊὰ ἀσἤπάεγαπίυγ. Ὠεεῖξ αυοαὰς οΔρΡ. !. 
Ἰηΐερτ. 

Οοάεχ ΒΙΒΙοΙΆ. ΕἸείογαὶ. Μοπδοῖῖῖ, παης 129. οἸΐπι 276. ἤρπαῖ. ΕἸ ἴῃ σμαγῖα θοπι- 
Ὀγοῖπα, ἴδο. ΧΙν. ἴῃ ξ0]1ο. Οὐοπέπηεϊ ἴῃ [01115 39 ϑιγασῃιάθηχ. [ποῖρὶς ἃ Ῥγοϊορο : 
ἀεῆοιϊς δά νγεγθα καὶ τοῖς εὐσεδεσι, ὅζο. γ6Γ. 011. ΠΑΡ. ΧΙ. Οδρυΐϊ ργγλυτη ᾿πάϊσετ Ὠά- 

᾿ Βοεῖ ἀρχὴ τοῦ λόγου, ὅτε. ἀεΐποερϑ ἃ [0]1ο 40. 1 43. ἔχης ναγὶὶ Ῥγοϊορὶ ἱπ Ῥγονεγρία. Α 
νος. τασὶς Δ4 ἤη. νεΓ. 3. (4ρ. ΧΧΙ. Δα {γ1140. ϑησεται ᾿ἴπ νος. δικαιωθήσεται νετ. 29. (8Ρ. 
χχν!. ἀείμηϊ ογηηία. Νοιίτια ἢυὐὰβ Οοάϊοῖβ οἰ (δ αυεπεῖς 6] ]4πὶ ργαῆχὶ, πε Ἰεϑοσιὶ 
[ταυάδηι 6ο ἔβοιῆς νἱάςαγ, αυΐα Οοάϊς. ψαῖίσδη. 430. εἴ 1500. ἱπιργυάςῃῖετ 18 6τὰ 
ΠῸΠΊΘΓΙ8 ἀσῇρηλν!. εἰς ἐἘ 

Οοάεχ Ῥαϊδίίηυβ ιπάἀοθοῃοη 5, ἰάσπα, ΠΙ ΑἸΙοσ, (υε (ὐΟ]]Αἴοτῖ5 νεγῦ]8 αἴᾶγ) ουὰ5 Νατι- 
Δηΐο8. οΟἶτπὶ μαρθυϊς Βεηίοι5, 418 οἴϊδηλ ἴῃ αὔτη ΟΥΔΌΪ τλοχ Ρογνθηθγῃηῖ. ᾿Νιὰς 

Οταδιὶ Ῥγοϊεροσῃ. δὰ {Ὅγ. 8. ὅογ. Μείγίιοοβ, σδρ. 111, ὃ. 6. εἴ [μλαΡεοῖ (ὐδίδίορ. 

ἴοτῃ. 111. Ρ. 42.. Πεβοϊξ ἃ σοπλ. 18. ΟΔΡ. χΥΊ]. δά σοη,. 3. ΟΔΡ. ΧΙΧ. ἃ νος. καὶ ἐπιχώ σὺ 

ρειτῶι ΠΟΠ. 3. ΠΡ. ΧΧΊΙΠ. ἁΐαυθ Δα νοῦ. σληϑυν. ἀμάαρτ. σογη. 16. εἸυ1ἀ. οὰρ. ἃ σοπῃ,. 1 δ. 
οΔΡ. Χἶν. δ( οοῃλ. 12. ζρ. χὶνὶ. ἃ σοι. 12. ΟΔρΡ. ΧΙνΠ]. δὰ σοηλ. 1.5. Πρ. ΧΙΊΧ. εἴ ΡῈΓ 
Ἰηἴορτ. σαραῖ 11. 

ΕΡΙΤΙΟΝῈΒ εαάεπι, 48 δηΐεα, μἷς αυοαας σοηξεγιηῖαγ. 

ΡΑΤΆΕΒ εἰ ΒΟΚΙΡΤΟΚΕΒ ΟΕ Ζ5ΟΙ ποὴ 4111 (της δ 111}183 αο8 σογΏρ ΠΑ: ἴῃ ῥγϊογῖδιυβ ΠΡΌ γὶβ. 

ΨΕΚΒΙΟΝΕΒ πυ]α αὐΐμηι : φαρρε ἀεβάεγαδητιγ β6γρι! ΟΟ]]δίοπες δὰ 1[10γ. Ἐςο]εΠαοὶ, εἰ ἀε ψετ- 

.“" Π »" 

5 ᾿ . ἢ ὙΠ . ᾿ ὃ οὶ ἤν , Λ αὐ τ ΤΩ Ἔθος ΕἾΝ ὁ τ: χνη ἘΦ. ἐς γικ « “ κ΄, τ ωεον οινς 

, ᾿ ; 

ἤοης Ι,Αἴίηδ Δ ἀϊέτιτα εἰς ἰῃ Ῥγξέ. δὰ {μ8γ. 84ρ. ϑ4)οπιοηίβ. 

2.2 ω “2 “λ. 

“. Ρ. 





ν᾽ 

“΄,.᾿ 

ΠΡΟΛΟΓῸΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕΙΡΆΧ. ὔ 

ΤΊΟΛΛΩΝ χαὶ μεγάλων ἡμῖν διὰ τῇ νόμου καὶ τῶν πτροφητῶν χαὶ τῶν ἄλλων τῶν χατ᾽ αὐτὰς 
ἠχολεϑηχότων δεδομένων ὑπὲρ ὧν δέον ἐςὶν ἐπαινεῖν τὸν Ἰσραὴλ παιδείας χαὶ σοφίας, χαὶ ὡς οὐ 

δι υνῦν τοὺς αὐ δ υσΥ τας δέον ἐςὶν ἐπιςήμονας γίνεσθαι, ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἐχτὸς δύνασθαι 

"τὰς φιλομαϑίντας. χρησίμες εἶναι χαὶ λέγοντας χαὶ γράφονταρ' ὃ σ΄άππος μ8 Ἰησᾶς ἐπὶ πλεῖον 

ἑαυτὸν δὲς εἴς τε τὴν ΤῈ νόμε χαὶ τῶν προφητῶν χαὶ τῶν ἄλλων πατρίων βιδλίων ἀνάγνωσιν, χαὶ 

ἐν τούτοις ἱκανὴν ἕξιν περιποιησάμενος, προήχϑη χαὶ αὐτὸς συγίράψαι τι τῶν εἰς πσαιδείαν χαὶ 

σοφίαν ἀνηκόντων, ὅπως οἱ φιλομαϑεῖς, χαὶ τὅτων ἔνοχοι γενόμενοι, πολλῷ μᾶλλον ἐπιπροσϑῶσ! 
2 Ὁ 

διὰ τῆς ἐννόμξ βιώσεως. Παραχέχλησϑδε ὃ ὅν μετ᾽ εὐγοίας χαὶ προσοχῆς τὴν ἀνάψγωσιν ποίεῖσψαι, 
χὰὶ συγίνώμην ἕ ἔχειν ἐφ᾽ οἷς ἂν δοχώμεν τῶν κατὰ τὴν ἑρμηνείαν πεφιλοπονημένων. τισὶ τῶν λέ- 

ξεων ἀδυναμεῖν- οὐ γὰρ ἰσοδυναμεῖ αὐτὰ ἐν ἑαυτοῖς Ἑ: δραϊςὶ λεγόμενα, χαὶ ὅταν μεταχϑῇ εἰς 

ἑτέραν γλῶσσαν. Οὐ μόνον δὲ ταῦτα, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ νόμος, χαὶ; 

τῶν βιδλίων οὐ μιχρὰν ἔχει τὴν διαφορὰν ἐν ἑαυτοῖς λεγόμενα. “ἜΣ 
αἱ προφητεῖαι, χαὶ τὰ λοιπὰ 

ψὰρ᾽ τῷ ὀγδόῳ καὶ τριαχοςῷ 
ἔχει ἐπὶ τῷ Εὐεργέτου βασιλέως πιαραγεγηϑεὶς εἰς ΑἴγυπἼον χαὶ συγχρονίσας, εὗρον οὐ μικρᾷς 

παιδείας ἀφόμοιον' ἀναγκαιότατον ἐσϑεμην αὐτὸς προσενέγχασϑαί τίνα σπεδὴν χαὶ φιλοπονίαν 

τ μεϑερμηνεῦσαι τὔνϑε ἢ τὴν βίξλονγ" πολλὴν γᾷ ἀγρυπνίαν χαὶ ἐπιςήμην προσενεγκάμενος. ἐν 

τῷ διὰςήματι τῇ χρόνου, πτρὸς τὸ ἐπὶ πέρας ἄγοντα τὸ βιβλίον ἐκδόσϑαι, χαὶ τοῖς ἐν. τῇ τας: 

οικίᾳ βελομένοις φιλομαϑεῖν, ππροχατασχευαζομένοις τὰ ἤϑη ἐν νόμῳ βιοτεύειν.. 
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Ὠεεῖ Ργοίοριιβ ἰἴῃ (οάϊος 1 ς7). Ρτοΐοριιβ ἴῃ Ἑάϊομα (οτρ] ἴεμῇ 
(φαοοσυπιὶ σοπίεπεῖς (οάεχ 248.) οπιηΐμο ἀϊνεγίυς εἰξ; δάθο οἱ εὐπὶ ἴη- 

ἴορτυ πη τγαηίο τ θεγε Γἀροεγνδοιιπιὶ Πα ΕΠ Π1. 
ΠΡΟΛΟΓῸΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕΙΡΑΧ] Προλογος Σοφιας τοό. Προ- 

λογος τς. ΣΟΦΙΑΣ ΣΕΙΡΑΧ] Σοφιας [Ιησπ νιε Σιραχ, 23. ἔς, 
πἰῆ Σειρᾶχ; Αἰά. Τὴς οντως σοφιας Ιησπ υἱε Σιραχ, ἐπιϑεισα και 

συγίραφεισα τταρ᾽ αὐτῷ εἰς πσολλὼν ὠφελειαν. 307. 
κατ᾽ αὐτὰς} αὶ τςς. διδομένων] Ρταεταε. των τςς. σαιϑδείας 

καὶ σοφίας] σοφιας και παιδείας 253. καὶ ὡς αὶ μόνον] -ἰ- ἐξιὶν 2 ς3. 
δέον ἐςὶν}) αὶ ἐξιν 253. ἐπιρήμ. γίνεσϑα!] ἐπιςήμ. γεένεσϑαι ει δ, 15. 
ἐπιςημ. εἰναι τοό. εἰς τε τὴν τῷ νόμε] α τὴν τού... τῶν ἄλλων) 
τῶν αλλὼν δὲ τού. 
δεοντων τατριὼν βιδλιων ςς, 2οό. δεοντων τσατριων βιξλιων 2 53." 
βιδλίων ἀνάγνωσιν) βιδλων ἀναγνωσιν 2:4. ἱκανὴν ἕξιν περιποιησά- 
μενος] ἱκανὴν τταραποιησαμενος τού. 

διοικαντων τςς. ἔνοχοι γενόμ.} ἕνηχοι ([10) γένομ. ξς, 254) 296. 
Αἰεχ. διῶὼ τῆς ἐννόμου βιώσεως] δια τῆς ἐν νομω βιωσεως 2ξ3,) 307. 
Παρακέκλησϑε] τταρακεκλεισϑεας4. Παρακέκλησϑε ἅἄν---ἐν ἑαυτοῖς 

λεγόμενα] α οὐ ἱπιεσιηθά, 307. μετ᾽ εὐνοίας} μετανοιας τξς. 

τὴν ἀνάγνωσιν σοιεῖσϑαι] τὴν εὐνοιαν ποοιεισϑαι τςς. τὴν αναγνωσιν 
ποιησασϑαι 253. ἐφ᾽ οἷς] ἐφ᾿ ἧς τξς. ταιφιλοπονημένων] τεριφι- 

λοπονημένων 23. Αἰάἃ, ἀϑδυναμεῖν] α 23. αδυνατειν τοό. οὐ γὰρ 

οι Υ. 

πατρίων βιδλίων] των δεοντων βιξλιων 23. τῶν 

“ἀνηκόντων ἠκοντῶν 2οὅ, 307. 

88. 
ἤ)όσϑαι] ἐχδεδοσϑαι τού. 

ἰσοδυναμεῖ αὐτῶ] οὐ περ ἰσοδυναμεῖ ταυτα 23. αὐτὼ ἐν ἑαυτοῖς] 
λὲν τού. αὐτὰ εφ᾽ ἑεαυτοις 2533. ὥλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ νόμος) ἀλλὰ 
καὶ ἄλλα καὶ αὐτὸς ὁ νόμος ὁ 68. ΑἸά. τὰ λοιπὰ τῶν βιδλίων] τα 
λοιπὰ τῶν βιδλων 254. ἐπὶ τῷ ἘΕὐεργέτου) ἐπι Ἐυεέργετου (ἄρας. 
Πτολομεου)ὺ τιοό.Ό πιαραγενηϑεὶς] αναγενήϑεις 23. εἰς Αἴγ. καὶ 
συγχρόν] καὶ ἐπ᾿ ολιγον συγχρόνισας 23. εὗρον] εὑρεν.1οό. εὑρὼν 
Αἰεχ. οὐ μικρᾶς παιδείας ἀφόμοιον) οὐ μικρῶς ταιδιας αφονοις 

43. οὐ μικραν ταιδειαν αφοδον τοό. οὐ μικραν ((ογ. μακραν). ται- 
δειας ἀφορμὴν 254. ἀφόμοιον] αφορμῆν ξξ. ἐφόδιον ΑἸεχ. ἄναγ- 

᾿καιότατον--σπεδὴν] ἀναγκαῖον ἐν ἐϑέμην και αὐτος τινα προσενεγκα- 
σϑαι σπεδὴν ςς. 2οό. ὥς, πἰᾷ ανωγκαιοτατον, τού, τξς, 253, 254, 
30). ἐϑέμ. αὐτὸ] ἐϑέμ. καὶ αὐτὸς ΑἸεχ. τωροσενέγκ. τινα σπε- 

" δὴν] τινα τροσενέγκ. σπεδὴν ΑΙεχ. τὴν δὲ] Βαθεῖ ἴῃ “μαγαέξ, τίποτε 
Αἰεχ. τοολλὴν γὰρ ἀγρυπνίαν) α γαρ ςξς, τξξν 253. ΑΙεχ. τολ- 
λὴν σπεδὴν καὶ αγρυπνιαν τοό. ἐν τῷ διαςήματι τὰ χρόνου] εν τω 
διαςηματι τὰ νομου 307. ἄγοντα τὸ βιδλίον] αγαγοντα το βιδλιον 

ιοό, τςς, 2ς3, 254) 206. ΑἸεχ. ἀγαγοντι τὴν βιδλον 307. ἐχ- 
ἐκδιδοσϑαι τος. εἐκάξω 2.3. τροκατα- 

σκευαζομένοις] ττροκατασκχεναζομενους 68, τού, (2ς 4. υἱ νἱἀεἴι) 296, 
307. ΑἸεχ. τῶ ἤϑη ἐν νόμῳ] τὰ ταϑὴ εἐννομως 23. τὰ ἨϑῊ εννο- 
μὼς 2:3. ἐν νόμῳ] ἐννομὼς 307. ΑἸεχ. βιοτεύειν} βιω σιςευεῖν 
τοῦ. ε Σ , 
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ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

ΠΪΑΣσα σοφία παρὰ Κυρίε, χαὶ μετ᾽ αὐτῇ ἐς ν εἰς τὸν αἰῶνα. Αμμον ϑαλασσῶν χαὶ ςαγό-. 

γας ὕετϑ χαὶ ἡμέρας αἰῶνος τίς ἐξαριδ μήσει;: . ὝὙὕψος ὅρανϑ χαὶ πλάτος γῆς. χαὶ ἄξυσσον χαὶ 

σοφίαν τίς ἐξιχνιάσει ; Προτέρα πάντων ἔχτιςαι σοφία, χαὶ σύνεσις φρονήσεωρ. ἐξ αἰῶνος. 

Ῥίζα σοφίας τίνι ἀπεχαλύφϑη ; χαὶ τὰ σανεργεύματα. αὐτῆς τίς ἔγνω; . Εἷς ἐςι σοφὸς φοβερὸς 

σφόδρα χαϑήμενος ἐ ἐπὶ τὸ ϑρόνου αὐτϑ' Κύριος Αὐτὸς ἔχτισεν. αὐτὴν, χαὶ εἶδε χαὶ ἐξηρίθμησεν 

αὐτὴν, καὶ ἐξέχεεν αὐτὴν ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὖτ, Μετὰ ““ἄσης σαρχὸς χατὰ τὴν δόσιν αὐτα, 

χαὶ ἐχορήγησεν αὐτὴν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Φόξος Κυρίου δόξα χαὶ χαύχημα καὶ εὐφροσύνη 
χαὶ ςέφανος ἀγαλλιάματος. Φόξος Κυρίε τέρψει καρδίαν, χαὶ' ϑώσει εὐφροσύνην χαὶ χαρὰν χαὶ 

μαχροημέρευσι».. Τῷ φοδεμένῳ τὸν Κύριον εὖ ἔςαι ἐπ᾿ ἐσχάτων, χαὶ ἐν ἡμέρᾳ τελευτῆς αὐτὸ εὖ- 

ρήσει χάριν. ᾿Αρχὴ σοφίας φοξεῖσϑαι τὸν Θεὸν, χαὶ μετὰ “ιςῶν ἐν μήτρᾳ συνεχτίσϑη αὐτοῖς. 

Καὶ μετὰ ἀνθρώπων ϑεμέλιον αἰώγος ἐνόσσευσε, χαὶ μετὰ τῇ σπέρματος αὐτῶν ἐμπιςευϑήσεται. 

Πλησμονὴ σοφίας. φοδεῖσϑαι τὸν Κύριον, χαὶ μεϑύσκει αὐτὰς ἀπὸ τῶν χαρπῶν αὐτῆς, Πάντα 

τὸν οἶχον αὐτῆς ἐμπλήσει ἐπιϑυμημάτων, χαὶ τὰ ἀποδοχεῖα ἀπὸ τῶν γεννημάτων αὐτῆς. Στέ- 

φανος σοφίας φόξος Κυρίου, ἀναϑάλλων εἰρήνην χαὶ ὑγίειαν ἰάσεως" χαὶ εἶδε χαὶ ἐξηρίϑ μησεν 
᾿ 27 ΕῚ 2 - ρ»᾿Ἄ Ζ 9ῳ-΄ 92 - 7 ΄ ᾿ ϑ. “9 2. ἢ κ ς... » 

αὐτήν" ᾿Ἐπιςήμην χαὶ γνῶσιν συνέσεως ἐξώμξρησε, χαὶ δόξαν χρατόντων αὐτῆς ἀγύψωσε. Ῥίζα 

σοφίας φοξεῖσϑαι τὸν Κύριον, καὶ οἱ χλάδοι αὐτῆς μαχροημέρευσις. Οὐ δυνήσεται ϑυμὸς ἄδικος 

, Φρό, 308. 

ὡιχαιωθήναι" ἡ γὰρ ῥοπὴ τ ϑυμδξ αὐτῷ πτῶσις αὐτῷ. Ἕως χαιρξ ἀνθέξεται μαχρόϑυμος, καὶ 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ] Σοφια Ιπσου νιου Σιραχ, 23, ξς,) 70, 248, 2:3, 
24. ὥς, πἰῇ Σεραχ, τξς, 206. Αρχῃ τὸ λογξ τῆς τοτὲ σοφιας 

307... 
,. 1]. αἰῶνος] αἴωνων τ ἐς. 

1ΠΙ. γῆς] ργαπιῖεῖ. τὴς τοῦ. 
φιαν και αδυσσον 70. 

ΙΝ. ἔκτιγαι σοφία] ἔκτησϑα, (Άς) σοφιαν τςς.«. ἐξ αἰῶνος 
Ἔ τηγη σοφιας λογος Θεξ ἐν υψιροις, και αἱ φορειαι αὐτῆς ἐντολαᾶι 

Α ν΄ Ά , . καὶ ἄξυσσον καὶ σοφίαν] και σὸ- 

αἰώνιοι 23, ξς) 70, 248. (οτηρῖ. (ΑἸεκ. ἴῃ. ομαγδές. τη.) -Ὁ σηγη. 
σοφιᾶς λογος Θεξ εν υψιςοις" καὶ ἀπορεῖαι (ἢ) ἀυτῆς ἐντόλη ζωης 
1τοό. -Ἐ τήγη σοφιας λογος Θεξ εν υὑψιςοις, και ὡπορεῖαι. αὐτῆς ἐντο- 

.λαι ἀΊΘΝΙΣ 253. 

ΝΊ. τὰ τοανεργεύματα) τὰ τοανεργηματὰ 23, 307. Αἰεχ. τίς 
ἔγνω] - ἐπιςημη σοφιας τινι ἐφανερωϑὴ χαι τὴν πολυπειρίαν αὐτῆς 
τις συνῆχεν 43, 70, 2ς3. (Αἴεχ. ἴῃ οδαγαῦζ. γσηΐηοσγθ) -Ἐ οδάσπι, οὐΠῈ 

απεκαλυφϑὴ ΡῖῸ εανερωθη, τού. “ καὶ τὴν ττολυπηριαν (0) αυ- 
τοις τις συνῆκε ς. 

ΝΠ]. σοφὸς φοβερὸς] σοῷος και φοθερος 70. ἐπὶ τὰ ϑρόνα] α τα 
ἐπὶ τῷ ϑρόνε---ἔκτισεν ἴπ οοη,. ἴεη.] ἐπὶ τα ϑρονου αὖτ 

και χυριευῶν" Κυριος αντος ἐχτισεν ςς, τού, 2ς3. 
και κυριεύων" καὶ αὐτος ἐχτισεν 70. 

ΙΧ. καὶ εἶδε] καὶ ιδὲ 70. ΑΙά. (ΑἸεχ. ἢς νες. 18.) 
τὴν] ἐξηριϑμ. αντα 2 ς3. 
ἐπεχεεν 70. 

Χ. Μετὰ πάσης σαρκὸς] ἽΣ ἀπ᾽ αὐτῆς 70. 
τοῖς φοδεμενοις τού. 

ἐπὶ τὰ ϑρονου αυτε 

ἐξηρίϑμ. αὖ- 
καὶ ἐξέχεεν αὐτὴν] α αὐτὴν 43. ἐξέχεεν] 

. τοῖς ἀγαπῶσιν] 
τοῖς ἀγαπ. αὐτόν] -- αγαπησις Κυριε ἐνδοξος 

σοφια; ὃς δ᾽ αν οπῆανηται μεριζει αὐτὴν εἰς ορασιν αὐτὰ 70. αγα- 
αῶωσις Κυριε ἐνδοζος σοφια, οἱς. δ᾽ ἂν οπῆανηται, μεριζω αὐτὴν εἰς ορα- 
σιν αὐτῇ 2ξςΆ. 

ΧΙ. ἀγαλλιάματος] αγαλλιασεως τού, τξς. 
ΧΙ]. τέρψει καρδίαν] δοξα και καυχημα τοῦ. 

243: χαρὰν καὶ μακροημέριυσιν] μαχροημεέρευσιν και χαραν τού. 
καὶ μακροημέρευσιν] -[- φοῦος Κυριου δοσις τταρα Κυριου" καὶ γαρ επ' 
αγαπησεως τριδας καϑιρησιύτῳ φοδεμενῳ 70. -Ἐ ελάεπη, ἰῇ αγαπω- 
σεως, 2ζ3. 

ΧΠῚ. ἐπ᾽ ἰσχαάτων] επ᾿ ἐσχάτῳ 2ς3. εὑρήσει χάριν) εὐλογηϑη- 
ΚΝ 70, τὸς, 157, 248, 3.53, 296, 307. Οοπιρὶ. εὐλογηϑήσε- 
ται. Φόδος Κυρίου δόσις τταρὰ Κυρίον, καὶ ἐπ᾿ ὠγαπήσεως τείδες κι κα- 

-- 

εὐφροσύνην] -{- δὲ 

ϑίρησι. ᾿Αγάπησις Κυρίου ἔνδοξος σοφία" Οἷς ; ὀπϊάνηται, μερίζει 
αὐτὴν εἰς ὅρασιν αὐτὰ. (ουπὶ Φόξος ὅτε. ἱπ οῃαγδᾶς. σηΐη.) Αἴδχ. 

ΧΙΝ. τὸν Θεὸν] τον Κυρίον 23, ςξ, 70) τού, τς}, 248, 2ξ3) 254) 
2οὔ, 307. Οομρὶ. ΑΙοχ. 

ΧΥ. Καὶ μετὰ ἀνϑρ.} κα και 23, 70, τού, τςς, 1ς7, 248, 2ς3, 

244, 307. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. ἐνόσσευσε) ἐνενοσσευσε 70. 

ΧΥῚ.  φοξεῖσϑαι τὸν Κύριον] μὰ: Βυδὸ 308. 
κῶν] απὸ των γνημάτων 23. 

,λ “Ὁ 
ΑἼἸΟ τῶν Χαβο 

16. 1). 

10. 20. 

22. 

. - 

ΧΥΤΙ. Πᾶντα τὸν οἶκον αὐτῆς} τσαντα τον οἰκον ἀντῶν 448, 353. ΓὩ 

Οοπιρὶ. Αἰεχ. ἐμπλήσει] ἐνέπλησεν 248. (Ομ ρὶ. 
ἝἜἝ αντὴς 248, 253. Οομρὶ. καὶ τὸ δζο. Δἀ ἔῃ. ςοῃ.7 α 2 ς3. ἀπὸ 

τῶν] ἀνῶν τῶν (Πς) τες. αὐτῶν ΑἸεχ. ἀπὸ τῶν γεννημ. αὐτῆς] 

Ἔ ἀμφοτερα δὲ ἐςι δωρα Θεξ εἰς εἰρηνὴν 70, 248. (οπρί, 

ΧΝΜΊΙΙ. φόξος Κυρίξ} φοδεισϑαι τὸν Κυριον 7γο. Οοπιρί. καὶ φο- 
ζος Κυρικ (και ἴητετ ᾿π. δ αἱ. π.} τού. φοῦδος Θεβ 253. ἀναϑαλ- 
λων---ἰξώμδρησε ἴῃ οοπι. ἴς4.] ἀαναϑαλλει δὲ ἐν αντοις Κυριοῦ οιρηνῆν 
μεέςην ιασεὼς ᾿κάμφοτερα δὲ ἐξιν δωρα Κυρίου" τλατυνει δὲ καυχησις 

᾿ἰπιϑυμημάτω 

ὑγίειαν) νγειᾶν 1Ὸ ἰάσεως] Ἔ΄ πλατύνει δὲ καυχησις τοῖς 

αγαπωσιν αντὸν γο. “Ἐ ἀμρότερα δέ ἐςιν ϑῶρα Θεῖ, τολατύνει δὲ 
καύχησιν τοῖς ὠγαπῶσιν αὐτόν. ΑΙεκ. καὶ εἶδε ὅς. δὰ Άπ. οοπι.] 
πλατυνει δὲ καυχησις τοις αἀγαπωσιν αὐτὸν 248. ΟΟμρΪ. 

ΧΙΧ, Ἐπιρήμην] ῥγατιῖῖ. καὶ 296, 3208. ἐξωμᾷξρησε] ἐζξομξρισε 
σοφια 70. ἐξωμξρησεν ἡ σοφια τοῦ. εἐξωμξρισεν ἡ σοφια 148. Οοπιρί. 
ἐζωμξρησε σοφια 308. κρατ. αὐτῆς] κρατ. αντὴν 70, τού, 248,24. 
Οουρὶ. 

ΧΧ. φοξεῖσϑαι} ἀγαπαν 2:3. 

2.3. 

Ἔ ελάεπι, ἤπε τασαν, τοό. -[- φοδος Κυριου ἀπωϑειται ἀμαρτημα- 
τὰ, παραμένων δὲ ἀποςρέφει οργὴν 248. Οοτηρ!. -ἐ- φρδος Κυριε ἀπω- 
ϑειται αμαρτηματα, τοαραμενων δὲ ἐν αὐυτω συντριψει τσασαν ὀργὴν 
2.3: -Ἔ φόδος Κυρίε ἀπωθεῖται ὡμαρτήματα" ἤλφοβος δὲ οὐ δυνήσε- 
ται δικαιωθηῆναι (Αἴεχ. ἴῃ οἴλγ. αγῖη.) ΟἸεπι. ἌΪεχ. Ρ. 120. 

ΧΧΙ. Οὐ δυνήσεται---δικαιωθῆναι] ϑυμὸς ἄδικος ἐκ ἀϑωωθήσεται 

ΟΒιγίοί. χί!. 21. ὅοϑ. ϑυμὸς ἄδικος} ϑυμωδὴς ἀνὴρ 70, τοῦ, 248. 
ΟΟπΡ]. ἀνὴρ ϑυμωδὴς 253. δικαιωθηναι) δίκαιος εἰναι (ουπι ὦ 
ωρτᾺ ος) τςς-. σττῶσις αὐτῷ] στωσις αὐτὰ τς ς. 

ΧΧΙ, ἀνθέξεται} ἀνέξεται 23) 248, 253. Οοπρὶ. 

μακροημέρευσις] -ἰ- φοῦος Κυριε ᾿ 
. πωώϑειται ἁμαρτήματα, τταραμενὼν δὲ ἀπορρέψει τσασαν οργὴν 70. 

 « καὶ ὕρερον] ἃ 

ν 

ὦ 4 
τοις ἀγαπωσιν αὐτον" Λεπιξήμην καὶ γνωσιν καὶ δοξαν) σοφιὰ ἐξομξρει. πέραν καὶ ὅψη γ ἰ 8: θοξ ἀν) ἐλ}. 
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ΚΕΦ. 1. 

23. 
, 24. 
25. 26. 

27. 

29. 

30. 

διζα 

᾿ ἀλλάγμασι] και ἐν ἀγαλλιάσει 23. 

᾿φόδῳ Κυρίου) ρτγαειηῖεῖ. ἐν 70. 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

“ 8 Ὁ .» ᾿ 9 Ζ΄ 

ὕςερον αὐτῷ ἀναδώσει εὐφροσύνη. 
γἥσεται σύνεσιν αὐτᾶ. 

“ἷ ᾿ϑ τ Η 7 3 “Ὁ “ Ζ ΄ 3 
Εως χαιρ8 χρύψει τὰς λόγαδς αὔτϑ, χαὶ χείλη πίςων ἐχδιη. 

Ἔν ϑησαυροῖς σοφίας παραξολὴ ἐπιςήμης, βδέλυγμα δὲ ἁμαρτωλῷ 8ε- 
οσέξεια. ᾿Ἐπεσϑύμησας σοφίαν, διατήρησον. ἐντολὰς, χαὶ Κύριος χορηγήσει σοι αὐτήν. Σοφία 

γὰρ χαὶ «παιδεία φόξος Κυρίδ, χαὶ ἡ εὐδοχία αὐτῷ πίςις χαὶ πρᾳότης. Μὴ ἀπειϑήσης φόβῳ 

Κυρίου, χαὶ μὴ προσέλϑῃς αὐτῷ ἐν χαρδίᾳ δισσῇ. Μὴ ὑποχριϑῆς ἐ ἐν εὅμασιν ἀνθρώπων, χαὶ ἐν 

τοῖς χείλεσί σ πρόσεχε. Μὴ ἐξύψε σεαυτὸν, ἵνα μὴ πέσῃς, ἃ χαὶ ἐπαγάγης τῇ ψυχῇ σὰ ἄτι- 

μίαν: χαὶ ἀποκαλύψει Κύριος τὰ χρυπ]ά σου, χαὶ ἐν μέσῳ. συναγωγῆς »αξαδαλεῖ σε" ὅτι οὐ 

προσῆλϑες φόδῳ Κυρίε, χαὶ ἡ χαρδίᾳ σὰ πλήρης. δόλδ. 

ΤΈΚΝΟΝ, εἰ προσέρχῃ δουλεύειν Κυρίῳ Θεῷ, ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς πειρασμόν. Εὔς- 

ϑυνον τὴν χαρδίαν σου χαὶ χαρτέρησον, χαὶ μὴ σπεύσης ἐν χαιρῷ ἐπαγωγῆς. Κολλήϑητι αὐτῷ 

χαὶ μὴ ἀποςῆς, ἵνα αὐξηϑῆς ἐπ᾿ ἐσχάτων σου. Πᾶν ὃ ἐᾶν ἐπαχϑῆ σοι, δέξαι, χαὶ ἐν ἀλλά-. 
γμασι ταπεινώσεως σου μαχροϑύμησον. 
ἐν χαμίνῳ ταπεινώσεως. 
σον ἐπ᾿ αὐτόν. 

Ὅτι ἐν πυρὶ δοκιμάζεται χρυσὸς, χαὶ ἄγϑρωποι δεκτοὶ 
Πίςευσον αὐτῷ χαὶ ἀντιλήψεταί σου, εὔϑυνον τὰς ὁδός σου χαὶ ἕλπι-- 

Οἱ φοδόμενοι τὸν Κύριον, ἀναμείνατε τὸ ἔλεος αὐτᾶ, χαὶ μὴ ἐχχλίνητε ἵνα μὴ 
---ὄ ὄοοο--....-.- 

πέσητε. Οἱ φοδέμενοι Κύριον πσιςεύσατε αὐτῷ, χαὶ οὐ μὴ σ:ταίσῃ ὁ μισϑὸς ὑμῶν. Οἱ φοξέ- 

μενοι Κύριον ἐλπίσατε εἰς ἀγαθὰ, χαὶ εἰς εὐφροσύνην αἰῶνος χαὶ ἐλέερ. 
χαίας γενεὰς καὶ ἴδετε, τίς ἐνεπίςευσε Κυρίῳ χαὶ χατησχύνϑη; ἢ 

5 ν᾽ ’ 9 ὯΝ ΄’ 3 ’ 5," . ε γι 9, » 

χαὶ ἐγκατελείφθη ; ἢ τίς ἐπεχαλέσατο αὐτὸν, χαὶ ὑπερεῖδεν αὐτόν ; 
μὼν ὃ Κύριος, χαὶ ἀφίησιν ἁμαρτίας, χαὶ σώζει ἐν χαιρῷ ϑλίψεως. 

χερσὶ παρειμέναις, χαὶ ἁμαρτωλῷ ἐπκιξαίνοντι ἐπὶ δύο τρίξους. 

π:ιςεύει, διὰ τῦτο οὐ σχεπασϑήσεται. 

κακαὶ τςς. αὐτῷ ἀναϑωσει] τ. το. εὐφροσύνη] ευφροσυνὴν 43,17, 
253. ΑΙεχ. εἰς τυφροσυνὴν 70. 

ΧΧΙΙΠ. χείλη τοιςῶν] Χειλὴ τολλὼν ςς,) 70, τού, τς ς,)1ς7, 248, 

253) 254γ206, 307. (πρ]. ΑἸεχ. ἐκδιηγήσεται] ἐκεῖ ἡγήσεται 23. 

ΧΧΙΝ. πταραδολὴ] τταραδολαι 70. (περὶ. ΑἸεχ. ἁμαρτωλῷ] 
αμαρτωλε 111,23. ἀμαρτωλὼων ἤο. ἀμαρτωλοις 253. 

ΧΧΨΝ. ᾿Επεϑύμησας] ἐπιϑυμησας 248. Οὐομυρὶ. ΑἸά. ΑἸοχ. 
Κύριος) καὶ ὁ Κυριος τξςς. ᾿ 

ΧΧΥῚ. ἡ εὐδοκία] α ἡ 23, 70, 248. (οπηρὶ. 
τραυτῆς͵ Κὶς» 70, τού, 1ς7) 254) 206, 307. ΑΙοχ. 

᾿ 
και 

" ΄ καὶ τορᾳότης] χαὶ 

ΧΧΥΠ. φόξῳ Κυρίου) ἝΞ ἐνδεὴς ὧν 70, 248. Οοπιρὶ. (ΑἸεχ. ἱπ᾿ 
υ ρδδιδές, πηπογε.) ἐν καρδίᾳ} κα εν κ ἐν τού. 

ΧΧΙΧ, Μὴ ὑποκριϑῇς] ργατηϊῖ, καὶ τοῦ. μη καϑυποκχριϑὴς 2 ς3. 
ἐν ςόμασι) ἐν ξοματι τού, 307. ἐνώπιον 2 ς 3. πρόσεχε] μὴ πρόσεχε 

248. (οιῃρὶ. 
ΧΧΧ, Μὴ ἐξύψου σεαυτὸν] ΜΆ σαλευου διανοιᾳ 253. 

γάγης] και ἐπαγὴς 20ό, 308. 

καὶ ἰπα- 
τῇ ψυχῇ σδ} τὴ ζωῃ σὰ 253. ὦτι- 

μίαν] ατιμια τού. καὶ ἀποκαλύψει] και αποχαλυψη, ιοό, 207, 

408. τῶ κρυπ]α σου] -- ταντα γο, 248. (οτηρ. καὶ ἐν μέσῳ] 
α καὶ 254. καταδαλεῖ] καταδαλη (296. εχ «ςοἵτ.) 3.98. ὅτι οὐ 
τροσῆλϑες] -ξ- ἐν αληϑεια 448,23. (οιαρὶ, (ΑἸεχ. 'π ομαγαέξ. πηΐη.) 

τῶ φοδω τε Κυριε 248. ΟΟΙΠΡΙ. 

Ο8ρ. 11. Περι υπομονὴς 248. 
Ι. Τέκνον --Θεῷ] υἱέ μου εἰ τροσέχῃς δελεύειν τῷ Κυρίῳ Αἴμδη. ἱὶ. 

5,6. εἰ προσέρχῃ] εἰ προσέχει 3.98. ἐᾶν προσέρχῃ ΟἸιγίοί. ἰ. 
683, )γ24. Κυρίῳ Θεῷ] τω Κυριω τού, 307. (οπιρὶ. Ογη!!. ΑἸεχ. 
ψοΪ. ἦ. ρατῖ, ἴ. Ρ. 1.8. ((Ε νοΐ. νἷ. ματῖ. '. Ρ. 364.) ργατηϊττ. τω 248. 
Θεῷ] λ23. 65, 157,2 53, 24, 296. ΑἸεχ. Ομιγίοίξ. ἱ. 170. (11. . 17. 
εἰ 41.) τὴν ψυχήν σου] σου τὴν Ψυχην 45, 344: ὩΣ: ω. 

11. καὶ καρτέρησον] -[ ἐν νόσῳ καὶ πενίᾳ ἐπ᾿ αὐτῷ πεποιϑὼς γίνε 
Ομνγίοῦ. ;. 683. (Οἔ, νεν. ς.) ͵ 

11. αὐξηϑῃς] αὐξηϑεις 3.98. ἐπ᾽ ἐσχάτων σε] α σε τού. 

ΙΝ... Πᾶν ὃ ἐῶν] α ἐαν τς ς, 30). δέξαι} - ἀσμενως τού, 248, 
453. Οοπιρὶ. (ΑἸεχ. ἴῃ οπαγδᾶς. πιίμοσς.) Ομ ιγίοῖς. χὶ. 1.36. καὶ ἐν 

κᾶἂι ἐν ἀλαλαγμαᾶσι τού. και 

ἐν ἀλλαγμᾶτι 248. (οπιρί. 
ν. Ὅτι ἐν πυρὶ] ὦ ὥσπερ ἐν πυρὶ ΟΠεγίοῖς. “1. 284. 

τηῖτ, ὁ τοό. καὶ ἄνθρωποι] ανϑρωποι δὲ 453. 
χρυσὸς} ργ8- 

οὕτως ἄνϑρωποι 

᾿ 

Ἐμδλέψατε εἰς ἀρ-- 
΄ 9 » βο ΄ » 0 

τίς ἐνέμεινε τῷ φόξῳ αὐτῷ 
,, ὁ γ, Νν 3. 2 

Διοτι οἰχτίρμων χαὶ ἐλεῆ- 

Ἅ 

Ομιγίοίξ. 1. οἶϊ, ταπεινώσεως} -ξ ἐν νοσοιὶς καὶ πενίᾳ ἐπ᾿ ἀυτῳ τε- 
ποιϑὼς γίνου 5.) 24. -Ἐ ἐν νοσοις καὶ παιδειαις ἐπ᾿ ἀντῳ πεποιϑως 
γινξ 253. -ς 

ΥἹΙ. Πίςευσον αὐτῷ] ργεεπηϊτῖ. καὶ τς ς. πιρευσον Κυριω2ς3. ε- 
ϑύυνον] ῥγϑετηϊτ. καὶ ςς, τς, 1ς 7» 2ού, 307. Οοπιρί. Αἰεχ: εὔϑυνον 
ὅτε. δὰ ἔπη. Τςοπ,. ] καὶ ἐλπιζε ἐπ ̓ αυτωΐ καὶ εὐϑένει (ῆς) τας οδας σου 

253. εὔϑυνον τὰς ὁδάς σου] α τοό. τὰς ὁδώς σε] τὴν οδὸν σὰ τ δι 
ΨΙΙ. Οοπηπιαῖα 7, 8, 9. (τ. Βος οτάϊπε 8,9, 7. ἰῃ Οοάϊς. τού, 248. 

Οὐομρὶ. Οοπηπηδία 7, 8. ροηϊϊ ροίξ Η. Οοάεχ 2.8. τὸν Κύριον] α τὸν 
33.397. ἀναμείνατε δες. δὰ ἔῃ. οοπι.} α (πρρἰεξ. ἰπ τηᾶγρ. δ αἱ, τι.) 

τού. ἀναμείνατε--ἰλπίσατι ἴῃ οοπ. 9.} τριςευσατε αὐτῶ" καὶ αὶ μὴ 

σταισὴ ὃ μισϑος υμων. οἱ φοδαμενοι τον Κυριον αϑαμεινᾶτε τὸ ἐλέος 
αντα" καὶ μὴ ἐχχλινηται, ἱνᾶ μὴ πέσηται. οἱ. ἐ φΦοδεμενοι τὸν Κυριον ελ- 
πισατειξςς. ἔλεος] ἐλεον ἃ 453. ἵνα μὴ τπίσητε] αινὰ 283. 

ΝΠ. Οἱ φοξέμ. Κύριον] οἱ ' φοδαμι. τον Κυριον (ῇς ςοηι. 64.) ς (, 
τού, 1:7) 248. (πρὶ. ΑἸά. 
πταΐση] σεσὴ τοό, 206, 307. 

ΙΧ. Οἱ φοδέμ. Κύριον] οἱ φοξεμ. τον Κυριον 2:3. εἰς ἀγαϑα) 
λ εις 157. καὶ εἰς εὐφροσύνην] α εἰς τοό. καὶ ἐλέους] -᾿ οτι δοσις 

αἰωνία μετῶ χαρᾶς τὸ ἀνταποδομα αὐτὰ ςς, 2:4. τ  «λάεπι, ἤηε οτι; 
τού, 2ς3. 

Χ. ᾿Ἐμδλέψατε--Κυρίῳ]) ΣΕ γινεὰς τὰς γινομένας προτέ- 
ρᾶς ὑμῶν, τίς ἐνεπίςευσε Κυρίῳ ὙΒεοάογεῖ, ἰ. 1ο72. τίς ἐνεπίςευσε] 

τις ἐπιςευσε τού, 207.ν. τίς ἤλπισεν ΟἸνγ οί. ἷ. 347. Κυρίῳ) τῳ 
Κυρίῳ 206.. ἐπὶ Κύριον Ομνγίοίε, 1. οἶς. ἢ τίς ἐνέμεινε} κα ἢ 2ς3. 
τίς ἐνέμεινε---ἐγκατελείφϑη]} κ᾿ ΟΠῚ ἰηϊεττπεά, 307). ἢ τίς ἐνέμεινε ὅτε. 
δὰ ἔπ. οουλ.] ἢ τίς ἐπεκαλέσατο αὐτὸν, καὶ ὑπερεῖδεν αὐτὸν, ἢ τίς ἐνέ- 
μεινε ταῖς ἐντολαῖς αὐτῇ, καὶ ἐγκατέλιπεν αὐτόν ΟΠ ιγίοίξ. 1. οἶε. (ΟΕ, 
ν. τοι. εἴ 41.) καὶ ὑπερεῖδεν) καὶ υπεριδὲν 30). Ὠϊάγαι. ἀς Ττίῃ. 
Ρ. ό9. 

ΧΙ. ὁ Κύριος] Ἐ μακροϑυμος χαὶ πολυέλεος τού, 248, 4ς3. 
Οουρρὶ. (ΑἸεχ. ἰπ οἰαγαές. πιΐπουε) καὶ ἀφίησιν] α καὶ 307. 

ΧΙ]. ἐπὶ δύο τρίδους]} α ἐπι ς ς, 248: (οπιρί. 
ΧΙΠ. ὁ ττιρεύει} εκ ἐμπιςευει 2ς 3. 
ΧΙΨΝ. ὠπολωλεκόσι] ἀπολελωχόσι 307. 

πιςεύσατε αὐτῷ] αἰνεσατε αὐτὸν 307. 

καὶ τί ὅτο. δὰ ἢ. οοπ.} 
α 29ό, 3.98. ποιήσετε] τοοιησητε 30). ὅταν ἐπισκέπ]ηται]) οταν 
ἐπισκέψηται τοό. ὅτε ἐπισκέπηται Οομρὶ, ὅτι ἐπισκέπήηται ΑἸά. 
ὁ Κύριος] α ὁ 248. Οοῃηρὶ. 

Οὐαὶ χαρδίαις δειλαῖς, χαὶ 

Οὐαὶ χαρδίᾳ ππαρειμέίνη. ὅτι οὐ οὐΐᾳ παρειμένῃ, ὅτι οὐ 
φ΄ ε 

Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς ἀπολωλεχόσι τὴν ὑπομονὴν, χαὶ τί πποι-- 

διὰ τὰτο] δια τατο γαρ 2:3. 



“ΟΦΙΑ ΣΕΊΤΙΡΑΣΧ. 

Ὶ . ΚΕΦ, πα 
ὕδέπε ἔγὰν ἐπισχέπ]ηται ὁ Κύριορ: οἱ φιξόμενοι Κύριον ἐχ ἀπειϑήσεσι δὴ ῥημάτων αὐτᾶ, χαὶ οἱ τ 

2 τ 

Ἶ ἀγαπῶντες αὐτὸν δι» τηξησοθαι τὰς ὁδὸς αὐτῇ. Οἱ φοξέμενοι Κύριον ζητήσεσιν οὐ , αὐτϑ, ᾿ς, 
χαὶ οἱ ἀγαπωντες αὐτὸν ἐμπλησθήσονται τϑ γύμου. Οἱ φοξέμενοι ΚΕυρὼ ἑτοιμάσουσι καρδίας 17. 

αὐτῶν, καὶ ἐνώπιον αὐτϑ ταπεινώσασι τὰς ψυχᾶς αὐτῶν. Ἐμπεσόμεϑα εἰς χεῖρας Κυρίου, χαὶ Χχ5. «᾽ 

οὐχ εἰς χεῖρας ἜΠΕΟ ὡς γὰρ ἡ μεγαλωσύνη αὖτα, ὅτως χαὶ τὸ ἔλεος αὐὖτϑ. ; 

νν Σ ἱ ΚΕΦ, 
ϑῃ ε Ν ΄,' 287 Ν ΠΠ. 

ἘΜΟΥ͂ τϑ8 πατρὸς ἀχόσατε τέχνα, χαὶ οὕτως ποιήσατε, ἵνα σωϑητε. .Ο γαρ Κύριος ἐδόξασε Ι. 2 

πατέρα ἐπὶ τέκνοις, καὶ χρίσιν μητρὸς ἐςερέωσεν. ἐφ υἱοῖς. Ὃ τιμῶν πατέρα ἐξιλάσεται ἃ ἀβαςς 3. 

τίας. Καὶ ὡς ὁ ἀποϑησαυρίξῳν, ὁ ὃ δοξάζων μητέρα αὐτῇ, Ὁ τιμῶν πατέρα εὐφρανϑήσεται ὑπὸ ἐς, 
᾿τέχνων, χαὶ ἐν ἡμέρᾳ πρὸσευχῆς αὐτϑ εἰσακασϑήσεται.. Ὃ δοξάζων πατέρα μαχροημερεύσει, χαὶ 6. 

ὁ εἰσαχὅων Κυρίου ἀναπαύσει μητέρα αὐτϑ, Καὶ ὡς δεσπόταις δελεύσει ἐν τοῖς γεννήσασιν αὐ- ἡ, 

τόγ. Ἔν ἔργῳ καὶ λύγῳ τίμα. τὸν πατέρα σδ, ἵνα ἐπέλϑῃ « σοί εὐλογίᾳ παρ᾽ αὖτϑ. Εὐλογία 8.09 

γὰρ πατρὸς εηρίζει οἴκους τέχγων, κατάρα δὲ μητρὸς ἐκριζεῖ ϑεμέλια. Μὴ δοξάζου ἐν ἀτιμίᾳ τὸ; 

πατρός σου, οὐ γάρ ἐςί σοι δόξα πατρὸς ἀτιμία. Ἢ γὰρ δόξα Δ δυτθ.. ἐχ τιμῆς τάτους αὖ- 11. 

τϑ, καὶ ὄνειδος τέχγοις μήτηρ ἔν ἀδοξίᾳ. Τέκνον, ἄντιλαδξ ἐν γήρᾳ μέτ Ὁ σου, χαὶ μὴ λυπή- 12. 

σῆς αὐτὸν ἐν τῇ ζωῇ αὐτῇ, Κἂν ἀπολείπῃ σύνεσιν, , συγνώμην ἕ ἔχε; χαὶ μὴ ἀτιμάσῃς αὐτὸν ἐν 15. 
͵ ἷ πω σ Ξ 

πάση ἰσχύϊ σε. ᾿Ελεημοσύνη γὰρ πατρὸς ὃχ ἐπιλησθήσεται, χαὶ ἀντὶ ἁμαρτιῶν γ μβνἐ μενα 14. ᾿ 

μηϑήσεταί σοι. Ἔν ἡμέρᾳ σλίψεώς σου ἀναμνησϑήσεταί σδ᾽ ὡς εὐδία ἐ ἐπὶ παγετῷ, ὅτως ἄνα- τς. 

λυϑησονταί σου αἱ ἁμαρτίαι. Ὥς βλάσφημος ὁ 0 δ λύτο πατέρα, καὶ κεκατηραμένος ὑσὸ τ6. β 

Κυρίε ὁ πταροργίζων μητέρα αὐτῷ. - Τέκνον, ἐν πτρᾳὕτητι τὰ ἔργα σὲ διέξαγε, χαὶ ὑπὸ ἀγϑρώ- 15, 
“9 ͵΄ “ ῆ ΪνΨῬ ͵7) ᾿ “ Ν νν - ζ΄ ε “ ὩΣ 

π8 δεχτὸ ἀγαπησήση. Οσῳ μέγας εἶ, τοσέτῳ ταπεῖνδ σεαυτον, χαὶ ἔναντι Κυρίβ εὑρήσεις χά- 18, 
Ὃ ᾿ ρΦ φοο ζ΄’ ΄ Ὶ τὰ" ᾿ 

οιν. Ὅτι μεγάλῃ ἡ δυναςεία τῷ Ἰουρίοῦν: χαὶ ὑπὸ τῶν ταπεινῶν δοξάζεται. Ὑ ἐλυτερς σα μὴ 20. 31. 

. ζήτει, καὶ ἰσχυρότερά σου μὴ ἐξέταζε, “Α προσετάγη σοι, ταῦτα διανοδ' ἃ γάρ ἐςί σοι χρείᾳ 22. 
ΝΕ β - ΝΥΝ 

ΧΝ. εοίξ τοϊππὶ σοτηπιὰ τού, 253. Οἱ φρδέμ. ἢ οἱ φο- μια 2:3. ἀτιμία] ατιμιαν τξς. 
δεμ. τον Κυριον (ῆς 'πῈ.4) 1 ς7) 296, 307. ἐκ ὠπειϑήσεσι] εκ απει- ΧΙ. δόξα ἀνθρώπου] ττ. 4οό. καὶ ὄνειδος τέκνοις] καὶ ονειδὸς 

ταν λυϊύϑρυσι 307. ἐκ ἀπειϑ ῥημώτ. αὐτῷ ζητήσουσιν εὐδοκίαν αὐτῇ 111. τέκνων 307. ἜΝ 
"; [ ῥημάτων) ρημᾶσιν τς ς, 248, 296. (πιρ!. τῶς ὁδὰς αὐτῷ αὶ 23. ΧΙ]. ἐν γήρῳ] ἐν γῆρει ς ς, 254. ΡῈ 308, καὶ μὴ λυπήσης ὅτε. 

α τας 307). ᾿ βιποδας ΓΑ- δἀ π. οοη,. (ε4.} καὶ μη λυπησῆς αὐτον ἐν τσάσῃ τισχνι σε 2.4. ἐν 
ΧΥῚ. Ῥεείξ σοπητηᾶ ἰπΐορτ. 296, 3.98. δητήσ. εὐδοκ. αὐτῷ εἐτοι- τῇ ζωῇ αὐτὰ] ἐν τὴ φωὴ σου 23. κα τῇ τού. εν ζωὴ σὰ 448. Οοπν. 

μασουσιν καρδιας αὐτων τςς. εὐδοκίαν αὐτῷ} ενδοκιαν παρ᾽ αντε ΧΙ]. Κἀν ἀπολείπῃ] καὶ εαν ἀπολιπὴ ς ς) τοῦ, 1 ς7. (307. υἱ νἱ- 
τού, 248. Οοπιρ. χαὶ οἱ ὦγαπ.}] α καὶ τοό. : ἐμπλησϑήσονταιἡ,ῇ]: ἀείυτ.) καὶ ἐαν ἀπολειπὴ τ'ςς, 248,2 53. ΟομηρΙ. ΑΙεχ. ὀπολείπῃ] 
'λησϑησονται τού, ὡς πλησϑήσουσι. ΟοιηρΙ. ἐμπλήσονται ΑΙά. ἀπολείπει 398. ἀπολίπῃ ΟΠιγίοίς. ἰϊϊ. τοῖ. σύνεσιν] συνεσις 4οό, 
τῷ νόμ5} αὶ τῇ 307. ἦν ἢ 308. σύνεσ. συγίνωμ..} τ. τςς. μὴ ἀτιμάσῃς] μὴ λυπησης ξς. 

ΧΥΠ. Οἱ αν κα αὐτῶν] κα οὐπὶ ἱπίδγπιθά. εςς. ΧΙΨ. πατρὸς] τατρος σε 23, 248. ΟοπηρΡΙ. ἐκ ἐπιλησθήσεται) 
᾿ἱτοιμάσασι] ἐτοιμώσωσι 3.98. καρδίας αὐτῶν] καρδίαν, αὐτῶν 23, -Ἐ σοι τοῦ. 

4ς3. τὰς ψυχὰς αὐτῶν] - λέγοντες 4ς3. (ΑἸεχ. ἴπ ομᾶγ. πη.) ΧΥ. ϑλίψεώς σου] α σε τού, 448.. (οπιρί. ὡς εὐδία] ργαπικι, 
ΧΥΊΙΠ]. ΛἘμπισέμεϑα] ἐμπεσοιμεϑα Ἰοό. εμπεσωμεϑα 3070. καὶ 2Ζο6. ἀναλυϑήσονται] ἀπολυϑησεται Ιςξ. 

᾿εἰς χεῖρας Κυρίου] ες χειρᾶς Θεὰ 248. ΟοπρΙ. ὅτως καὶ] «τως ἐςαι ΧΥῚ. ὁ ἐγκαταλιπὼν] ὃ ἐγκατάλειπων ς ς, 548, 2ζ4. (οπυρὶ. κα- 

καὶ 2ού, 3.08. καὶ τὸ] χαν ὥολυ Τὸ 1οὅ. τέρα] τσατερα αντὲ τού, 248, 253. Οομρ!. καὶ κεκατηραμένος] χαι [" 

ι κατήραμενος ξξς, 3907. ὑπὸ Κυρίου] ἀπὸ Θεξ τού. υπο΄ Θεὲ 2:3. 
͵ ]. Ἐμῶ-τκαὶ ὅτως] ακεσαᾶτε τεχνὰ κρισιν τᾶτρος, καὶ τὼς 2ς3. παρὰ Κυρίο ἍΤοχ. ; 

- 1. ἐφ᾽ υἱοῖς} ἐφ᾽ νιες τού, 248. Ο(ομηρὶ. β ΧΙ. ἐν πτραὔτητι) ἐν πραοτητὶ τοό. ἐν πραῦτ. τὼ ἔργα σε] 
Ἐας ΠΙ. ἐξιλασεται)] ἘΠ ΈΡΒΤΕΝ τοῦ, 197) 283, 254, 406, 20ο7. α ἐργὰ σοὺ ἐν τραυτητι ςξς, 4ς4. ΑΙεχ. ἔς, ἤηε τα, 213: ῆς, ηῇ 

Οοπρὶ. Αἰεχ. ἐν ἐπαβεῦι 248. Οοπιρί. διέζαγε] διεξαγαγε τοῦ, τς ς, 248, ς3. 
ΙΝ. ὁ ὠποϑησαυρίζων] , ὁ 55: 248, 307. (οπιρὶ. Αἰά. Αἴεχ. ὁ Ουρι. 

ϑησαυριζων 1ξς." ΧΥΤΙ. εἶ} εἰσεὶ (6) τςς. τοσάτῳ] τοσετον 2.4. ταπεινδ] 

τς Ν. ὑπὸ τέκνων] ἐπι τέκνοις 248, 307. Οοπιρί.. ; ᾿ταπεινωσον ςς, ἃς 4. ταπεινε εὑρήσεις] ταπεινᾷ σεαυτὸν ἔναντι Κυ- 
ΠΝ ΝΙ. πατέρα] -[- αὖτε 167. ἀναπαύσει) τιμήσει ςς,45ς4- μη- βία, καὶ εὑρήσεις Ῥγοοορ. ἴῃ Οαῖ. Νῖο. ἴοτῆ. ἢ. Ρ. 96. ἕἔναντί Κυρίε] | 

τέρα αὐτῷ} -Ἐ απὸ οδυνης, ὁ 0 φοβουμενος Κύριον τιμήσει τάτερα 253. ἐναντίον Κυρίου Οἰτγίοίε. ᾿ϊϊ, 1490. εὑρήσεις χάριν] -ξ- τολλοι εἰσιν 24: 5 
-᾿ ὁ φοδώμενος Κύριον τιμήσει πατέρα (οτηρὶ. Ἐ ελάεπι, ηἰῆ τὸν Κύ- . νψηλοι και επιδοξοι" αλλα πρᾶεσιν ἀποκαλυπήεται μυςηρια αὑτε τοῦ, Ἐπ 

θιον, ἴῃ οΒαγαξξ. τηΐμογε ΑἸεχ. .253. Ἔ εδάεπι, ἤπε αὖτε, 248. Οοπρὶ. (ΑἸεκχ. ἴῃ ομαγαές, πιῖη.) ἡ 
ΝΙ]. Καὶ ὡς δεσπόταις] καὶ ὡς κυρίοις 283. δουλεύσει. λυ. ΧΧ. ἢ δυναςεἴα τὰ 8. Κυρί]) ἡ ΠῚ Ἧ55: Κυριβ τού. κα τῷ 248, 253, 

σον ΟΠιγίοῖς. ἵν. 662. ἐν τοῖς γεννήσ.} λὲν 23, τοῦ, 1ς7, 248,23. 4307. ΟΟπιρὶ. ΑἸεχ. 
Οὐρὶ. Ομεγίοίς. 1. οἷς. Βαθεῖ ἐν Ἰηΐε ὕῃοος ΑἸεχ. ΧΧΙ. Χαλεπώτερα σα) βαϑυτερα σου 253. “4 εογα 1’ εἰθβρ: ἷ, 

ΝΠ]. τὸν πατέρα σου] -ἰ- καὶ την μητερα σου τοό. -ἰ- καὶ τὴν 488. ἰσχυρότερά σε ΟἸτγίοῖ. ἰϊ. 127. Ογτ!. ΑἸεχ. ἱν. 671. μειζό- 

μητερα 248. Οοπιρὶ.- (ΑἸεχ. ἴῃ ομαγαᾶς. ποῖμοσθ.) εὐλογία] ῥγαπητῖ.. . τερώ σου ἸΠπάοτ. Ῥεϊ. Ρ. 443: . μὴ ζήτει! Ἔ αναισϑήτως. 248, 253: 
ῃ 213. παρ᾽ αὐτῷ] παρ᾽ αντῶων τού. ἍΪεχ. αὐτῶν 2 543. . παρ᾽ ἄν- ' Οοπιρὶ. καὶ ἰσχυρότερά σου] καὶ. βαϑύτερα σου ΟΠΒιγίοίε. " εἷϊ. 

. ϑρώπων. Οουρὶ. ᾿ ᾿ ; μὴ ἐξέταξε] Ἕ αφροσυνῃ 248.. Οοπιρὶ. μη ερευνα. αφροσυνὴ 05 

ΙΧ. Εὐλογία γὰρ] Δ γάρ 157. οἴκες των]. οἰχαν τεχνῶν ιςς. - σὺν ἀφροσύνῃ Οοπιρί. μὴ ἐρεύνα Οήρεῃ. ἵν. 4 τό. Ομγίοῇ. Ἱ ες 
; ΟΣ, δόξα πατρὸς ἀτιμία] δόξα, ὡς, ὄνειδος ΟΒιγίοξ. χὶ.όγι. πσα-ὀ σερ. ΝΥ. 398. εἴ ἰῃ (δι. Νῖς. ἴοπι..ἷ. Ρ. 678. ....ῷ 

τρὸς ἀτιμία] προς ἀπ αν, τοῦ, Ι τ), 2 ς4,) 2ρό, 308. ΑἸά. ὡς ατι- ΧΧΙΙ, ταῦτα διανοξ] - οσιως 218, 253. ὐδνι (ΑἸ6χ. ἴῃ οἰμε. 

ῳ , 

“τι σὦΔὦοακ.. 

ἴω 



. (80) 1ξς- 

ον 

. τῶν. χρυπ]ῶν.. 

. σῶν ὑπεδείχϑη σοι. 

, διανοίας αὐτῶν. 

. μήτηρ σου. 

κῷ 

μετὰ ταῦτα, χαὶ ἐν χαιρῷ «πτώσεως εὑρήσει ςἥριγμα. 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΤΡΑΣ. 

Ἔν τοῖς περισσοῖς τῶν ἔργων σ8 μὴ σεριεργάζο: “πλείονα ἐνῶ συνέσεως ς ἀγϑρώς-. 

- Πολλὲς γὰρ ἐπλάνησεν ἢ ὑπόληψις αὐτῶν, ̓ χαὶ ὑπόγοια πονηρὰ ὠλίσϑησε 

Καὶ ὁ ἀγαπῶν χίνδυνον, ἐν αὐτῷ ἐμπεσεῖται" καρδί ἴα σχληρὰ χαχωϑσήσεται ἐπ᾽ 
: ἐσχάτων... Καρδί α σκληρὰ αρυν ΣΉΠΕΤΑΙ: τὐνοις, χαὶ ὃ «ἁμαρτωλὸς τροσϑήσει ἁμαρτίαν ἐφ᾽ 
' ἁμαρτίαις. 

, δία συνετξ διανοηθήσεται παραδολῆν, χαὶ ἃς ἄχροατ ἐπιϑυμία σοφϑ. Πὺς φλογιξόμενον ὦ ἄπο- 
. σξέσει ὕδωρ, χαὶ ἐλεημοσύνη ἐξιλάσεται ἁμαρτίας. 

᾿Ἐχαγωγὴ ὑπερηφάγα ὃχ ἕςιν ἴασις, φυτὸν γὰρ πονηρίας ἐὀῥίζωχεν ἐν αὐτῷ. Και: 

Ὁ ανταποδιδὸς χάριτας μέμνηται εἰς τὰ 

᾽ 

ΤΈΚΝΟΝ, τὴν ζωὴν τῇ ττωχϑ μὴ ἀποςερήσῃς, χαὶ μὴ τιαρελχύσῃς ὀφϑαλμὲς ἐπιδεεῖς. Ψυ- 
χὴν πεινῶσαν μὴ λυπήσῃς, χαὶ μὴ πταροργίσης ἄνδρα ἐν ἀπορίᾳ αὖτε. Καρδίαν παροργισμένην 

μῆ προσταράξῃς, χαὶ μὴ παρελχύσῃς δόσιν τιροσδεομένα. Ἱχέτην ϑλιξόμενον μὴ ἀπαναίνα, χαὶ 

᾿» Ν 
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μὴ ἀποςρέψῃς τὸ πρρῦσωπόν σοὺ ἀπὸ πτωχ. ᾿Απὸ δεομένου μὴ ἀποςρέψης ὀφϑαλμὸν, καὶ μὴ ΔῸ - Δὰν ἫΝ 

δῶς τόπον ἀνϑρώτῳ καταράσασϑαί͵ σε. Καταρωμένου γάρ σε ἐν αἰρίᾳ Ψυχῆς αὐτ, ἢ δε.. 

ἥσεως αὖτ ἐπαχέσεται ὁ ποιήσας αὐτόν. ΠρσφΙλῃ, συναγωγῇ σεαυτὸν ποίει, καὶ μεγιξᾶνι 

ταπεινδ τὴν χεφαλήν σὰ. Κλίνον πτωχῷ τὸ ὃς σᾶ, χαὶ ἀποχρίϑητι αὐτῷ εἰρηνικὰ ἐν πραύτητι. 

Ἐξελξ ἀδικόμενον ἐ ἐχ χειρὸς ἄἀδικέντος, χαὶ μὴ ὀλιγοψυχήσῃς ἐν τῷ χρίνειν σε. Τίνου ὀρφανοῖς 

ὡς “πατὴρ, χαὶ ἀντὶ ἀνδρὸς τῇ μητρὶ αὐτῶν' χαὶ ἔση ὡς υἱὸς ὑψίςε, χαὶ ἀγαπήσει δε μᾶλλον ἡ 
Ἢ σοφία υἱὲς ἑαυτῇ ἀνύψωσε, καὶ ἐπιλαμξάνεται τῶν ζητούντων αὐτήν’ Ὃ ἀγα- 

πὼν αὐτὴν ἀγαπᾷ ζωὴν, χαὶ οἱ ὀρϑρίζοντες πτρὸς αὐτὴν ἐμπλησθήσονται εὐφροσύνης. Ὃ 'χρα- 
τῶν αὐτῆς χληρονομήσει δόξαν, χαὶ ὃ εἰσπορεύεται εὐλογήσει Κύριος. Οἱ λατρεύοντες αὐτῇ λει-- 

τϑργήσδσιν ᾿Αγίῳ, χαὶ τὸς ἀγαπῶντας αὐτὴν ἀγαπᾷ ὃ Κύριος. 
πἌΊΨΗ 

οὐ , γάρ ἐρί ἃς. δά Άη. «οπ.} τὰ γὰρ πλείονα τῶν ἔργων᾽ Ι, τῷ πτωχ) σὰ στωχου τος. ὀφϑαλμὲς ἐπιδεεῖς] οφϑαλμον 
τῶν κρυπῆων] “- βλέπειν οῷ- επιδεες τοῦ, 253: ἐπιδεεῖς] ἐπιδεὴς τςς. 

ς ς πον ἃ μφ ρ Ἷ Ο ὑχαχέων αὐτῆς χρινεῖ ἔϑγη, 

ταΐποτε. ) , 
αὐτὰ ἐν ἀποκρύφοις Ομιγίοί. τς 127. 
ϑάλμοις 248. (οτρὶ. (ΑἸεχ, ἰπ ομαγδέξ. τϊποτε.) 

ΧΧΙΙ]. τῶν ἔργων σου} τῶν λογων σου 248..Οσπιρί. στόσλείονα 
γὰρ] ὥλειον γαρ 4:3, 3027. συνέσεως ἀνθρώπων] συνεσεις εἰς νὸν 

ἀνθρώπων} κα 1ς7. ΟΒιγίοί,, ἰος. εἶς, ανϑρωπον 308. 
ὑπεδ. σοι} α σφι τςς. 

ΧΧΙΝ. Πολλὲς γὰρ] κα γὰρ 248: ΟοπιρΙ. ἢ ὑπόληψις αὐτῶν] 
Ἔ ἡ ματαῖια 248. ΟὐγηρΙ. καὶ ὑπόνοια] καὶ ὑπονοίᾳ (ἢς) 2ς 3. 
ὠλίσϑησε διανοίας] ὠλισϑησαν διανοιαι τςς. διανοίας αὐτῶν] δια- 

"οιαν αὐτῶν 45, 17, ἃ ζά. Ἔ κορας μὲν ἔχων, ἀπορήσεις φωτος" γνω- 
σεως δὲ ἄμοιρος ὧν ἀρεῖ θα καρδια σκληρὰ κακωθησεται ἐπ᾿ 
ἐσχάτων 248. ἡ διανοια αὐτωΐ' κορας μὴ ἔχων απορησεις φωτος" γνω- 
σεως δὲ ἀμοιρος ὧν, μὴ ἐπαγίελλου: καρδια σχληρα κακωθησεται ἐπ᾿ 
ἐσχατων 253. διάνοιαν αὐτῶν" " κόρας μὴ ἔχων ἀπορήσεις φωτός" γνώ- 
σεως δὲ ἀμοιρῶν “μὴ ἐπαγγέλε. Σ Ὁ ΟΠ. διάνοιαν αὐτῶν" κόρας μὴ 
ἔχων ἀπορήσεις φωτός" γνώσεως δὲ ἄμοιρος ὧν, μὴ ἐπαγγέλλου (ουπὶ 
κόρας ὅζο. ἴῃ ομιγαξξ. πχίποτε) ΑἸεχ. 

ΧΧΥῚ. Καὶ ὁ ἀγαπῶν] ὁ δὲ αγάαπὼων 253. ἐμπεσεῖται] ἀπολει- 
ται 523, ὃς, τού, τςς, 1ς7, 248, 2ς3,) 254.) 206, 307. Οοπιρί. Αἰ ΑΙΪεκχ. 

καρδία ἃς. δὰ βῃ. ςοπ).} . 248. Οοπηρί. καρδία σκληρῶ] καρδία πο- 
γηρα (ᾶς τςοη;. ἴ:ᾳ) 307. καχωθήσεται) βαρυνθήσεται τού, 206. 
ἐπ᾿ ἐσχάτων] ἐπ᾽ ἐσχχάτων ΑἸά. 

ΧΧΥῚΙ. βαρυνϑήσεται] καχώθησεται 296. 
τίαις] αμαρτιαις τού. 
τιας ἐφ᾽ αμαάρτιαις 243. 296. Φῃ 

ΧΧΥΤ͵ΙΙ. Ἐπαγωγὴ ] ἐν ἐπαγωγῇ 248. (οπιρὶ. ἐπαγωγῇ ΑΙοχ. 

ὑπερηφάνου] ὑπερηφνων 207. ἴασις] ἜἝ οδοιποριαι αὐτὰ ὑτα ἐκριζωϑη- 

σονται τοῦ, 248,2 ς3. Οοαθρί. ἐῤῥίζωκεν} ἐρριζωσεν τού. ερριζωται 
2:3. ἐν αὐτῷ] Ὁ καὶ καὶ γνωσθησεται 253. εν αὑτοῖς 307. 

ΧΧΙΧΣ. παραξολὴν] ἐν τταραξολη 253. 
ΧΧΧ. ὠποσδέσει] αποσθεννει 4οό, 308. καὶ ἐλεημοσύνη] και ἐν 

ἐλεημοσυναις 148. Οοπιρὶ. καὶ ἐλεημοσύναις Αἴδδη. ἴϊ. 23:1. ΟἸυγίοῦ. 
ἶν. γ41ς. εἴ 4. ἐξιλάσεται] ἐξιλασκεται τοῦ, 1 ς7, 2 54) 296. ἅπο- 
καϑαίρονται Αἴβδη. Ομνγίοί,. ἰοο. οἶξ. ἁμαρτίας] αμαρτιᾶν 207. 
ἁμαρτίαι Αἴδαη. ΟἸγίοῖ. 1. εἶς, (ΟΓ. Αἴμδη. 11. 236.) 

ΧΧΧΙ. Ὁ ἀνταποδιϑδὰς] καὶ ὁ Κυριος ανταποδιδας τοό. ῥγεεγλϊ. 
καὶ Κύριος 548. (πρὶ. ργβεπυτ. καὶ 23. μέμνηται) μνησϑησε- 
τι 2:3. ἐν καιρῷ τττώσεως] - αὐτὰ 96, ιξς, 248,23, 2547 206, 
407. (οπιρί. Αἴεχ. 

νοι. Υ. 

ὡμαρτίαν ἐφ᾽ ἀμαρ- 
αμᾶρτιας εφ᾿ ἁμαρτίας 248. (οπιρί. ἀμαρ- 

11. καὶ μὴ παροργίσῃς] καὶ μὴ πιαρελκυσὴς τοῦ, 248, 2ς3, 308. 
Οομηρὶ. 

ΗΙ. Καρδίαν παροργισμέν᾽» ψυχὴν κεκακωμένην ΟἸεγίο. ἱ, 730. 
(ΟΕ .11.7γ9.) μὴ παρελκύσῃς] μη παροργισης 30). δόσιν] δεησιν τες. 
": Ἱκέτην] οἰκέτην 23, τού, τξς, 397. 
Ν, ὀφθαλμὸν) οφϑάλμον σου χάριν ὀργῆς ἃ ς3. μὴ δῷς τόπον] 

μῆ δος τοπον 307. χαταράσασϑαι σε] καταρασϑαι σε 307. 
ΥἹ. Καταρωμ. γάρ σε] καταρωμ. γαρ αὐυτεσειςς. τῆς δεήσεως 

αὐτε͵) κα (Πυρρίεϊ. ἴῃ πιᾶγρ. δ δ]. ΒΟῪ ιοό. ἐπακόσεται] εἰσάκουσε- 

ται 248, 307. Οομηρὶ. 

11. Προσφιλῇ συναγωγ"]} τροσφιλὴς συναγωγῆς τος. τροσ- 
φιλεῖ συναγωγῆς 307. συναγωγῇ} συναγωγῆς ςς, τού, 2:4. συναγ. 
σεαυτὸν ποίει} σεῶντον τοίει ; συνα γώγη 248. Οοπιρί. σεαυτὸν] εαυ- 

τον τοῦ. σεαυτω 296. καὶ μεγιςᾶνι] και μεγιγασι 296, 2.08. τὴν 
, κεφαλήν σου] α σου 5ού. 

ΝΠ]. πτωχῷ τὸ ἧς σου} τὸ ες σου ττωχω ἀλυπὼς 248. (οτηρί. 
ττωχῷ ἀλύπως τὸ ἧς σου (ΑΙεν. οὑπὶ ἀλύπως ἴῃ οδιαγεές. παΐπογε.) 

ΟἸμνιγίοί. ἱ, 2097. 1. 68. τὸ ὃς σου] - αλυπως 253. 
πτωχῷ ΟΠ νγίοία νυἱῖ. ς-27. εἰρηνικῶ]} αὶ 17. 
ότητι (οηιρὶ. 

ΙΧ, μὴ ὀλιγοψυχήσῃς] ὀλιγωρησης τῇ ψυχῇ 2:3. 
σε] ἐν τω κρινεσϑαι αε ςξ, 2ξ4. 

Χ, Γίνον ὀρφανοῖς) γίνου ὀρφανὼ Οοπηρὶ. 

σου (οτΡΙ. 
ΧΙ. Ἡ σοφία] α ἡ 23. υἱὲς ἑαυτῇ] νικᾷ αὐτῆς 23, 253, 307. 

(πρὶ. ΑἸεχ. υἱες εαυτῆς ζξ) 157, 248, 2ζ4, 2906. αὐτὴ υιες τοῦ. 

ἀνύψωσε] νψωσε τοό. καὶ ἐπιλαμβάνεται] και ἀντιλαμξανεται 
2οό,"3ο8. ᾿ 

ΧΙ]. πρὸς αὐτὴν] τρὸς δωὴν ΑἸά. ἐμπλησθήσονται) τλησϑη- 

σονται 2ξ3. εὐφροσύνης] εὐφροσυνὴν 232. ἀφροσυνὴν 2ς3. 

ΧΙΠ. εὐλογήσει Κύριος] εὐλόγει Κυριος 11,23, ςς, τοῦ, τς7, 248, 
253) 24, 307. Οοπιρὶ. εὐλογὴ ὁ Κύριος (8ο) τὶ ιξς. 

ΧΙΝ. αὐτῇ] αὐτὴν ΑἸά. ὁ Κύριος) α ὁ 43, τοῦ, τος, τς7, 248, 
2ς3, 254. (οΙΠρΡὶ. 

ΧΥν. Ὁ ὑπακέων] ὁ ὁ ἐπακχϑὼν 23, ιοό, 248, 496. Οομρὶ. Ὁ 
ὑπακώων αὐγῆς} ὁ ὑπακίων αὐτῇ 307. κρινεῖ} κρίνει τοό. καὶ ὁ 
τροσελϑὼν] καὶ ὁ τροσεχῶν 23. ςς. Ἰοό, τος, 157, 248, 333 “οὔ, 
107). (οιηρὶ. ΑἸεκ. 
Χχ 

αὐτῷ} τῷ 

ἐν πραὕτητι] ἕν᾿ πρα- 

Ω ἰοὰ 4 

εν τῶ κρινεῖν 

ἡ μήτηρ σου] ἢ μήτηρ 

δ: 

ΒΥΙῚ 

εἰ 
δι 



΄ς. 

" ἐξ 

ΝΣ 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 
Ν ς 

χὰ 0 
᾿ 2. “Ὁ «4 ΄ ϑιν 2 ΄ προσελϑὼν αὐτῇ κατασκηνώσει πεποιϑσώς. Ἐὰν ἐμπιςεύσῃς, καταχληρονομήσεις αὐτὴν, 

ε “- 9 Ὁ «Φ 7 ΄Ἕ Ρ' Μϑ 

καὶ ἐν χατασχέσει ἔσονται. αἱ γενεαὶ αὐτϑ. ᾿Οτι διεςραμμένως πορεύεται μετ᾽ αὐτξ ἐν φρώτοις ἢ 
: ΕΣ 2 » » Ν Ζ΄ 3 , “ “" Ρ᾿ ᾿ φόξον δὲ χαὶ δειλίαν ἐπάξει ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ βασανίσει αὐτὸν ἐν ππαιδιᾷ αὐτῆς, ἕως οὗ ἜΉΕΌΝ 

ἴω ϑκῷ 3 90 -ςο - γ΄ 28." Φ ρὸ : » ὃ “« ο 7 ᾽ ΄ ΠῚ 

τῇ ψυχῇ αὐτῷ, χαὶ πειράσῃ αὐτὸν ἐν τοῖς διχαιώμασιν αὐτῆς, Καὶ πάλιν ἐπανήξει χατ᾽ εὐ. 
ρ Ν. » ρ 3 ν » ΄ 5: -ἰδὼ ; 2. τΑὰἩἢφ : 

Μψεῖαν πρὸς αὐτὸν, χαὶ εὐφρανεῖ αὑτὸν, χαὶ ἀποχαλύψει αὐτῷ τὰ χρυπ]ὰ αὐτῆς. Ἐὰν ἀπκοκ; 
“59 ᾿ Ν Ν 2.Ν 3 κ. 7΄ ἜΝ | 

γηϑῆ, ἐγχάταλείψει αὐτὸν, χαὶ «ταραδώσει αὐτὸν εἰς χείρας ““τώσεως αὐτα. Συχτήρησον χαιρὰν 
τ δ Ν Ν “ βο ς 4 “,! » δὰ " 

χαὶ φύλαξαι ἀπὸ ππονηρξ, χαὶ ππερὶ τῆς ψυχῆς σου μὴ αἰσχυνϑθῆς. Ἔςι γὰρ αἰσχύνη ἐπάγεσα 

ἱκαρτί. ὶ ἕςιν αἰσχύνη δόξα χαὶ χά Μὴ λάξ: όσωπο Σ ἢ ν ἡπρν ἁμαρτίαν, καὶ ἔςιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάρις, Μὴ λάξῃς πρόσωπον χατὰ τῆς ψυχῆς σα, χαὶ μὴ 
2 -Ξ “Ὁ ᾿ ΄ ΄ ρ 3 ἐντραπῆς εἰς στῶσίν σου. Μὴ χωλύσης λόγον ἐν χαίρῳ σωτηρίας" Ἔν γὰρ λόγῳ γνωσθήσεται , , , ἐν “ὋΣ ΄ Ν « .- σοφία, καὶ «παιδεία ἐν ῥήματι γλώσσης. Μὴ ἀντίλεγε τῇ ἀληϑείᾳ, καὶ σερὶ τῆς ἀπαιδευσίας 
σου ἐντράπηϑι. Μὴ αἰσχυνθὴῆς ὁμολογῆσαι ἐφ᾽ ἁμαρτίαις σου, χαὶ μὴ βιάζου ῥδν ποταμδ, 

ν ε . ν. 2 ΄ “ ν  νΝ, 2 ΄ ΄ Ψ “ Καὶ μὴ ὑποςρώσῃς σεαυτὸν ἀγϑρώπῳ μωρῷ, καὶ μὴ λάξης πτρόσωπον δυνάςα. Ἕως τὰ ϑανάτου 
» “2 ν κ΄ Σ ΄ Ν ΄ ε δ Ω εν “. ν. Ζ ν 3 . ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληνείας, χαὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σδ. Μη γίγξ τραχὺς ἐν γλώσ.-. 

μν δ ΗΝ, 4 3 ρι » ",΄)5ὕ΄;ἕι ν ς 7 2 ΑΝ » Σ Ν 

σῃ σου, χαὶ γωϑρὸς καὶ «παρειμένος ἐν τοῖς ἔργοις σου. Μὴ ἴσϑι ὡς λέων ἐν τῷ οἴχῳ σου, χαὶ 
φαντασιοχοπὼν ἐν τοῖς οἰκέταις σου. Μὴ ἔςω καὶ χείρ σου ἐχτεταμένη εἰς τὸ λαξεῖν, χαὶ ἐν τῷ 
ἀποδιδόναι συνεςαλμένη. 

ΜΗ ἔπεχε ἐπὶ τοῖς χρήμασί σου, καὶ. μὴ εἴπῃς, Αὐτάρχη μοι ἐςί, Μὴ. ἐξαχολόϑει τῇ ψυχῇ 
σου χαὶ τῇ ἰσχύϊ σου, τῷ ππορεύεσϑαι ἐν ἐπιϑυμίαις καρδίας σου. Καὶ μὴ εἴπης, Τίς με δυνα- 3. 
ςεύσει; ὁ γὰρ Κύριος ἐχδιχῶν ἐχδιχήσει σε. Μὴ εἴπης, Ἥμαρτον, χαὶ τί μοι ἐγένετο; ὃ γὰρ 4. 
Κύριός ἐς! μαχρόϑυμος. Περὶ ἐξιλασμξ μὴ ἄφοξος γίνου προσϑεῖναι ἁμαρτίαν ἐφ᾽ ἁμαρτίαις, ς. 
Καὶ μὴ εἴπῃς, Ὁ οἰχτιρμὸς αὖτε πολὺς, τὸ πλῆϑος τῶν δ μαρτιῶν μου ἐξιλάσεται: ἕλεος γὰρ 6. 

ΒΩ 
ΧΥΙ. ᾿Ἐὰν ἐμπιςεύσῃς) ἐὰν ἐμπιςευσει 11], τς ς. ἐᾶν ἐμπιρευσή 

555) τού, 1ς7, 248, 253, 254, 296, 307. ΟοΠῚρΙ.. ΑΙεχ. καὶ ὧν ἐμπι- 
σεύσης ΑΙά. κατακληρονομήσεις καταχληρονομῆσει͵ ς ς) 1ού, τςς, 
157, 248, 2.4, 296, 307, 308. (οπ)ρ]. ΑΙεχ. κατακχηρονομηση 2 ς 3. 
αἱ γενεαὶ αὐτῇ} αἱ γενεαι αὐτῶν 43, 248. Οὐπιρ!. γενεᾶι αὐτα 308. 
ΧΙ. Ὅτι διερραμμένως] οτι διεγραμμενος τς ς. οτι εν σεειράσμω 

253. τοορεύεται] τορευσεται ςς, 448, 254, 206. Οοιρὶ. ΑἸεχ. 
μετ᾽ αὐτα---δειλίαν}) μετ᾽ αὐτῆς" ἐν τρωτοις Φοῦον και δειλιαν τοῦ. 
φόδον δὲ] α δὲ 43, τὸς, 248, 2ς3, 30). Οοπιρί. ΑΙοχ. ἐπάξει} αν- 
ἐπαξει τςς. καὶ βασανίσει αὐτὸν] καὶ βασανιει αὐτὸν ςς, 2 ς3, 2 ς4. 
ἐν παιδιᾷ αὐτῆς] εν παιδεια αὐτῇ τοό. ἐμπιςεύσῃ] ἐμπιρευσει 308. 
τῇ ψυχῇ αὐτὰ} τὴ ζωη αὐτὰ ςς, 2:4. καὶ πειράσῃ] καὶ πειράσει 
τού, τς7,307, 308. ΑἸά. δικαιώμ. αὐτῆς] δικαιωμ. αντα τού. δὲ- 
καίωμ. αὐτοῖς τςς, 248. ἢ 

ΧΝΤΙῚ. καὶ εὐφρανεῖ} καὶ εὐφραινει 111, καὶ εὐφρανεῖ αὐτὸν] 
α 1οό. 

ΧΙΧ. ᾿Ἐὰν ἀποπλανηθῇ} ργαυηῖτ, καὶ ς ς,  ς4. 
καταλείψει 2ς3. αποκαλυψεῖ 307. 

ΧΧ, καὶ φύλαξαι] και φυλαξον τού. και φυλαξε 3.9)7. καὶ 
περὶ ὅζο. δά ἔπ. οοπ).] καὶ μη αἰσχυνϑὴς περι τῆς ψυχης σου 248. 
Οὐομηρὶ. καὶ ψυχῆς σξ μὴ αἰσχυνϑης 3.08. καὶ περὶ τῆς ψνχῆς σ] 
χῶν σερι τῆς ἀπαιδευσίας σου ςς, 2ζ4. 

ΧΧΙ. ἜΣςσι γὰρ) Δ γὰρ τού. Ομυγίοί. 11. 6β8ο. εἰ αἱ. 
και χαρὰ 1τξςς. : 

ΧΧΗ, Μὴ λαΐζῃς] μὴ λάξοις Οουρρι. 

ἐγκαταλείψει] 

᾿Ὶ ͵ 

χαι χᾶρις] 

᾿ «0 

εἰς τ τωσὶν σα] ασετςς. 
ΧΧΠΙ. σωτηρίας] Ἔ καὶ μὴ κρυψης τὴν σοφιαν σου εἰς καλλονὴν 

τού, 248, ὡς 3, Οὐρὶ. (ΑἸεχ. ἰὰ σμδγαές. πηΐπογε.) 
ΧΧΙΝ. ἐν ῥήματι] ρημασι τοό. ἐν ῥήμασι Οοπρρὶ. 
ΧΧΝ. τῇ ἀληϑείᾳ} Ἐ κατα μηδὲ ἕν 548, 5 ς 3. Οομρὶ. (ΑΙεχ. ἴῃ 

οδιαγαέϊ. πγίμοσε.) ποερὶ τῆς }παιδευσίας σου} περι ψευσματος τῆς 
ἀπαιδευσίας σου τοῦ, 248 Οοπηρὶ. (ΑἸοχ. οἰπη ψεύσματος ἴῃ ομαγαξϊ. 
πήπογε.) ἤς, ἔπε τῆς, 2ς3. 
ΧΧΨΙ. ἐφ᾽ ἁμαρτίαις σου] ἐφ᾽ ὡμαάρτιας σου 2ς3 
ΧΧΝΊΙ. Καὶ μὴ--μωρῷ] μη νποςρωσης αὐϑεών μωρῷ » μωρῷ σεαντον 

55» 348, 254. (Ομ ρ!. σεαυτὸν ἄνϑρ. μωρῷ] ἀνϑρωπῳ μωρῳ σεαῦτον 
ιοό, τξξ, 1ς7, 253, 206, 307. Αἴεχ. ᾿ 

ΧΧΝΠΠ. Ἕως τῷ ϑανάτε] α τα ςςγ τοῦ, 1 ςξγ1ς7, 248, 2:3, ς4, 
296, 307. (οιαρί. Αἰεχ. Οὐφεη. (11. το. 804. ΟΠΒιγίοί. 1}. γ4ς. 
ΟΥη]]. ΑΙεχ. ἦν. 614, εἰ α΄. ἀγώνισαι) ἀγώνιζε Οτΐρεη. ἴϊϊ, το 2. 
περὶ τῆς ἀληϑ.] ὑπὲρ τῆς ἀληϑ. ΟἸγίοί,, Ογήϊ!., Αἰεχ. 1. οἷ. ὁ 

ν᾽} “. 
Ἂν ἢ 

Θεὸς] α 307. Οτΐρει. 1, 804. ΟἸγίοί, Ογη!!. ΑἸεχ. 1. εἰς. ὑπὲρ 
σἘ]} “ διαπαντος 23, τού. περι σα διαπαντος 2ς3. 

ΧΧΙΧ. τραχὺς] ϑρασυς 23, ἐς, τοῦ, τς}, 248, 2:4. Θοχῃρί. τᾶ- 
υς τ8ν 307, 308, ΑἸεχ, ἐν γλώσσῃ σου] ἐν τὴ γλωσση σου ςς, 
τού, 248, 254. Οοἴρί. καὶ νωϑρὸς καὶ] α καὶ υἱε, γο8. 

ΧΧΧ, Τρεῖς τοῖυπ. Οομητηᾷ 1ο6. ἐν τῷ οἴκῳ σου] ἐπὶ τὴ οἰκία 
σὸν 23. ἐν τῇ οἰκιῶ σου 248, 2ξ3,) 107. (οηρί. φαντασιοχοκῶν] 
φαντασιοσκοπὼν (42ς3. εχ (ο77.) 206. 

ΧΧΧΙ. Μὴ ἔρω] μη ἐξαι τςς. . Μὴ ἔρω ἄτο. δὰ ἔπ. ςοῃ,.} μὴ 
γίνου πρὸς μὲν τὸ λαβεῖν ἐκτείνων τὴν χεῖρα, πρὸς δὲ τὸ δῆναι συςίλ- 
λων. Οοπίδι, Αροῖξ. 118. νἱῖ, ο. 11, εἰς τὸ λαδεῖν] οις το λαμξανοιν 
253. καὶ ἐν τῷ] εν δὲ τῶ τς). καὶ ἐν τῷ ἀποδιδόναι] καὶ εἰς τὸ 
ἀποδεναι τού. ἐν δὲ τῷ διδόναι ΟΒτγ (οἵ. 1]. 69. ᾿ 

1. Μὴ ἔπεχε] μηδὲ ἐπεσχε (0) τες. καὶ ἔπεχε 308. ἐπὶ τοῖς 
χρήμασι] ἐν τοῖς χρήμασι 253. Αὐτάρκη] αὐταρκει 308. Αὐ- 
πτάρκη μοι ἐς] οτι ἄνταρκει μοι ἐξὶν εἰς ζωὴν 253. ἐς) ἐρῖν ἡ ζωὴ 
1οό. εςῖν είς ζωην 248. Οοωρὶ. (Αἴεχ. ἴῃ Ἵοἰιαγαᾶς.. πῆμ.) δες ζωην 
ἐςὶν 108. 

ΚΈΦ, 1ν, 

16, 

7. 

18. 

19. 

20. 

21. 

23. 24. 

28. 

ΚΕΦ. 
Υ. 

1. 2. 

ο ἐπ 

“ἢ ἢν 

εἰ σα 

11. Μὴ ἐξακολέϑει] μη ακολεϑει 68. καὶ μὴ ἐξακολιϑὴ 23. ΕΣ 

μὴ εζακολεϑὴ 3.98. καὶ τῇ ἰσχύι σον] α 253. 
τας ς, 253, 254, 206, 307, 308. ΑἸά, τῷ πορεύεσϑαι δίς. δά ἤπ. 
οοπα. Γλ 23, τςς. δΒαθεῖ ἰπ ομλγαέξ. τηΐποσο Αἶεχ. ἐν ἐπιϑυμίαις] εν 
ἐπιϑυμια ξς, τού, 2:3, 254. εν οδοις 248. Οοτρί. Αἴεχ. ἐν ἐπι- 
ϑυμίαις καρδίας σου] ἐν ταις ἐπιϑυμιαις σου 307. 

ΠῚ]. Καὶ μὴ εἴπῃς} α καὶ 23, 248. Οοηρί. Τίς με δυναγεύσει] 
τις μὲ δυναςξευει 22. -Ἐ δια τα ἐργα μου τού, 248, 253. (οπιρί. 
(ΑΙεχ. ἱπ ομαγαέξ. πὐπ.) ἐκδικήσει σε] αὶ σὲ ςςν τξξ, 179) 254, 206, 
307, 308. εκδικησει σου τὴν υδριν τού, 248. Οορὶ. (ΑἸεκ. οὐπὶ σα 
τὴν ὕδριν ἴῃ ομαγαέξ. τηΐποσε)} εκδιχησει τὴν υξριν , σου 23. ] 

ΙΝ. Μὴ εἴπῃς] ῥταοπηῖτι. καὶ ς ς, 2.4. καὶ τί μοι ἐγένετο] -᾿- λυ- 
πηρὸν τού, 248. (οπηρὶ. (ΑἸεχ. 'π ομιαγαέξ. πλΐπογε.) α ἐγένετο 308, 
καὶ τί μὴ ἐγένετο ΑἸά. “ ὁ γὰρ Κύριος] ὃ γαρ νψιςος 253. μακρύ- 

ϑυμος} Ἐ αὶ μή σε ἀνὴ τού, 248. Οοιηρὶ. (Αἴεχ. ἱπ οδαζαξς. πηΐη.) 

Υ΄. γίνου] γενου.εν τολεονασμω τοό. -ἰ εν τλεονασμοις (υέ νἱάε- 
τ ἤογ, τολεονάσμους) 248. -ἰ ἐν τυλεονασμῶ Οοπιρί. ᾿ὡμαρτίαν] 
ἀμαρτιας 248. Οομρ]. ἐφ᾽ ἁμαρτίαις] ἐφ᾽ ἁμαρτίαν 23. “Ἔ εν πειρα 
τοῦ. , . 

᾿ ΨΙ. Ὁ οἰκτιρμὸς αὐτὰ] ὁ οικτιρμος ται Θὲξ τοῦ. ἔλεος γὰρ] ὅτι 
ἔλεος ΟμΙγίοίϊ. νῖ!. τ «8, (ΟΕ, χὶ. 30. χ!. 188) παρ᾽ αὐτε τσαρ 

"Ψ 

τὰ τοορεύεσϑα!) ψες. - 

.---.Ἅ..-- 

ΤᾺ 

“4“.. 
ΟΠ 

ἢ}2 

ἊΣ 
Ὑ 



κΕΦ. Ρ. 

7. 

8. 

10. 11. 

12. 

πῳΡρὺς Κύριον, καὶ μὴ ὑπερξάλλου ἡμέραν ἐξ ἡμέρας: ἐξάπινα γὰρ ἐξελεύσεται ὀργὴ Κυρίου, 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

χαὶ ὀργὴ παρ αὐτϑ, καὶ ἐπὶ ἁμαρτωλὰς καταπαύσει ὁ ϑυμὸς αὐτῇ, Μὴ ἀνάμενε ἐπεςρέψαι 

ἐν χαιρῷ ἐχδιχήσεως ἐξολῇ. Μὴ ἔπεχε ἐπὶ χρήμασιν ἀδίχοις, ἐδὲν γὰρ ὠφελήσεις ἐν ἡμέρᾳ ἐπα- 
9. Ὑαγῆς. Νὴ λίχμα ἐν «παντὶ ἀγέμῳ, χαὶ μὴ “πορεύβ ἐν πιάση ἀσραπῷ" ϑτως ὁ ἁμαρτωλὸς ὁ ὃΐ- 

γλωσσος. Ἴσϑι ἐςηρνγμένος ἐν συνέσει σου, καὶ εἷς ἔξω σα ὁ λόγος. Τίνου ταχὺς ἐν ἀχροάσει 
σου, χαὶ ἐν μακροϑυμίᾳ φϑέγίου ἀπόχρισιν. Εἰ ἕρι σοι σύγεσιρ, ἀκοχῥίϑητι. τῷ παλησίον, εἰ 'δὲ 

καὶ 01. 12} 

ε Ζ΄ Νὕ δι. “2 ΄ “ ν "93 “’ κ"Ὃ “ ΄ , ᾧ τ 
13. (ἢν ἢ χείρ σα ἔςω ἐπὶ ςύματί σα. Δόξα χαὶ ἀτιμία ἐν λαλιᾷ, ταὶ γλῶσσα ἀνθρώπου πτῶσις 
4. ἄντ. . Μὴ χληϑῆς Ψίδυρος, χαὶ τῇ γλώσση σὰ ᾿“μῆ ἐνέδρευε" ἐ ἔτὶ γᾷ τῷ χλέπ]η ἐςὸν αἰσχύνη, ὑγ τὸ , 

1:5. χαὶ ἁωτάγνωσις πονηρὰ ἐπὶ ἡγλάσσευ, Ἐν μεγάλῳ χαὶ ἐν μιχρῷ μὴ εὐ ἐς τμ ἢ 
ΚΕ. 

λιν ΚΑ 3. νΝὟ ΄ Ν ΄ 3 σ.ς. Ὁ ; Σ᾿ ἀτὰ ΄ ΕΝ ᾿ ᾿ : , ΩΦ ι. ΛΑῚ ἀντὶ φίλου μὴ γίνε ἐχϑρός ὄγομα γαρ πονηρὸν αἰσχύνην χαὶ Ὀνειδὸς κληρονομήσει οὕτως 
γῇ ες. ,, ες ΝΜ Ν» “2 : ν 23 »4 ᾿Π ΡΦ Ψ Ν “Ὁ -ς ᾿ρ 

4. ὁ ἀμὰρτωλὸς ὁ δίγλωσσος. Μὴ ἑπάρῃς σεαυτὸν ἐν βολῇ ψυχῆς σου, (ἵνα μὴ. διαρπαγῇ ὡς ταῦ- ΕἼ π 
ε ΄ τ Ἢ ν΄, ΄ ν σ. “Ζ ἢν ἢ 8: ρὺς ἡ Ψυχή ΜΓ ν τὰ φύλλα σου καταφάγεσᾷι, καὶ τὸς καρπός σα; ἀπολέσεις, χαὶ ἀφήσεις σε- 

4. αυτὸνγ ὡς Ζύλον ἡρόν. Ψυχὴ “πονηρᾷ ἄπολει τὸν χτησάμενον αὐτὴν, χαὶ ἐπίχαρμα ἐχϑρὼν ο01- 

᾿ ξ. ἥσει αὐτόν. λάρυγξ γλυλὺς τληϑυνεῖ φίλους αὖὐτᾶ, καὶ γλῶσσα εὔλαλος ᾿πλησϑυνεῖ εὐπροσή: 

| ..δ. 7. 79ρΆ. οἱ εἰρηγεύοντές σῸ! ἔςωσαν φολλοὶ, οἱ δὲ σύμξελοί σου εἷὴ ἀπὸ χιλίων. Εἰ χτᾶσαι φί- σ2)..}- 
{ ΓΞ : - Μῳ μϑ ϑΝ τι ὡς ν. 9» ᾿᾽) » '΄ Ψ πὰς δ  ο ἊΣ ΕΣ 
᾿ 8. λον; ἐν πειρασμῷ χτῆσοι αὑτον, καὶ μὴ ταχὺ ἐμπιςεύσης αὕτῳ. Ἔςι γαρ φίλος ἐν χαίρῳ αὖ- 

, ν 2 "ν ΄ » .ϑ»ᾳ.“εν ’ 7 ᾽΄' τ Ἂν Ψ , 
9. τῇ, καὶ οὐ μὴ “παραμείνῃ ἐν ἡμέρᾳ ϑλίψεώς σον. Καὶ ἔς! φίλυς. μετατιϑέμενος εἰς ἔχϑραν, 

ι Ν ΄ 2 ρ . 3 », δ. ΞΖ ΡΝ . “Ὁ ᾿ 3 Τ᾿ 4 

᾿' το. χαὶ μάχην ὀνειδισμδ σὰ ἀποχαλύψει. Καὶ ἔςι φίλος χοινωνὸς τραπεζῶν, χαιὶ ον μὴ -“αραμείνη 
3 ε »ἴ φ’ ΄ ν.β 2 ρὸ 9 ρ Μ ε Ν, νϑν"α Ἂν, 9 Ρ 96 ἃ 

αι. ἐν ἡμέρᾳ ϑλίψεώς σου. Καὶ ἐν τοῖς ἀγαϑοῖς σοὺ ἐξαι ὡς σὺ, χαὶ ἐπὶ τὰς οἰχέτας σου ππαῤῥη- 
3 “Ὃ ΄“᾿ »“ Ζ΄ ἕ ς ᾿ 7 

; 1.13. σιάσεται. Ἐᾶν ταπεινωϑὴῆς, ἔξαι χατὰ σδ, χαὶ ἀπὸ τῷ «προσώπου σου χρυξήσεται. ᾿Απὸ τῶν 
; ,φ : : “' “-Β : οτος : ἬΝ , . - 

τᾷ. ἐχϑῥῶν σου διαχωρίσϑητι, χαὶ ἀπὸ τῶν φίλων σου ππρόσεχε.. Φίλος αἸἰςὸς σχύπη χραταιδ, ὃ 

15. δὲ εὐρῶν αὐτὸν εὗρε ϑησαυρόν. Φέλου ποιςοῦ οὐκ ἔςιν ἀντάλλαγμα, καὶ αὖχ ἔς: ςαϑιμὸς τῆς 

ι6. 1γ. τρλλονῆς αὐτοῦ, Φίλος «πςὸς φάρμα χομακὸν ζωῆς, χαὶ οἱ φοθούμενοι, Κύρων εὑρήσουσιν αὐτόγ; Ὁ 

18. φλθυυβενοι Κύριον ἐὐϑ ει φιλίαν αὖτξ, ὅτι χατ᾽ αὐτὸν - οὕτως χαὶ ὃ «΄σλησίον αὔὖτϑ. Τέκνον, 

ἄντω ἐς, τού, 253, 354, 496, 307. Αἰεχ. παρ᾽ αὐτὼ ταχυνει 1:7, ξς. ἐπὶ διγλώσσο] ἐπι διγλωσσω τς), 248, 307. Οομρὶ. 
248. Οὐομρρὶ. καὶ ἐπὶ “μαρτωλὰ] καὶ ἔτι τοὺς ἀμαρτωλους 248. ΧΥ.. μὴ ὠγνόει] Ἔ μηδὲ ἕν 248. Οοπιρί. - μηδέν ἴπ οἰεγαῶ. 
Οοπιρὶ. ὁ ϑυμὸς αὐτῷ] α ὁ 23.18ξς- τηϊπογε ΑἸεχ. 

ς ΜΠ. Μὴ ἀνάμενε] μὴ αναμεινης 248. Οοπιρ!. μὴ ἀναδάλλου ὶ ὙΜῊΝ 
᾿Οομείς, Δροῖξ. 110. νἱ. ο. τς. τοὸς Κύριον] ἐπι Κύυριαν τοῦ, 1ς7, Ι. αἰσχύνην] αἰσιχυνη 5 δ, 408. ΑΙά. ργϑεπεῖες. καὶ κλη- -- ": 

ἈΝ τω .448, 253. 254 Οομρὶ. μὴ ὑπερδάλλου] μη ὑπερθαλου ἀφρό, 397. ρονομῆσει} κληρονομήσεις ἧς3. ΑΙεχ. ὁ δίγλωσσος τ΄ ἀτιμίαν ἕξι ὅς 
Ὄρθς εἰ Οοιρρί. μηδὲ ἀναδάλλου Ομ ιγίο. '. 40. ἐξ ἡ ἡμέρας δις. δὰ ὅπ. οό, 218. Οορὶ. α 308. 
 εὉ : ςοπι.} ἐξ ἡμέρας" μήποτε ὡς μέλλεις ἐκτριδήση, καὶ ἐν καιρῷ ἐχδική- ῃ. σεαυτὸν) σεαυτω 496. ἵνα μὴ το. δὰ ἔῃ. οοπὶ. 1, Αἰά. γρμ, 

ἐν ψ τ σεως ἐξολῃ. ΟἸΒεγίοί, 1. τού. (ΟΣ. ἵ(. φός. εἰ 41.) ἐξάπινα] ἐξαπινης 1Π|. ἀφήσ. σεαυτὸν] αφησ. ἑαυτὸν τξς. ἀφησ. σεαυτὼ 308. τσδι. ἧξ 
τού, 248. Οοπιρ. ὀργὴ Κυρίου] οργη" κἄν ὡς μέλλει ἐχτριδηση 43. ξύλον] ὡς φυλλον 1Π1,4ς3. ξύλον ξηρόν] ἴν. 448. Ομ. 
παρα Κύυρις ςς.. τ καὶ ὡς ἀμελήσεις ἐκτριδηση 248. Οοἰηρὶ. (ΑἸεχ. ΙΝ. ψυχὴ τποονηρὼ]} ψυχὴ γὰρ τονηρα 283. ἐπίχαρμα ἐχϑρῷ] [(Χ΄-- 
ἴῃ οἰιαγδές. τη.) ἡ Τργὴ ἀντε' καὶ ὡς μέλλεις ἐκτριδηση 2.3. οργη επιχᾶρμᾶ ἔχϑρων 307. ποιήσει αὐτόν) τοιησει αὐτὴν 248, 307. 

παρὰ Κυριου 2:4. ἐξολῇ] εζελη 23: ἐξολοι τού... ἐξολοϑρευσει σε (Ομ. 
2ς3. Ν. «Λαρυγξ]) φαρνγξ 4908. τὸληϑυνεῖ] αὐ (ἢς ἱπῖα ςς, 

ΝΠΙ. ἐδὲν γὼρ] κδὲ γαρ τξςς. ὠφελήσεις} ὠφελησεις σε ἐς. τοῦ, 2ς3, 2ς4, 307.) 296. Οβνγίοί. ἶκ. 306.. πληρώσει ςς. φί- 

. ὠφελήσει σε τού, 1ς) 157, 253. 254. Αἰεχ. ὠφελησει 248, 307. λους αὐτ} - καὶ τληϑύυνη τςς. γλῶσσα εὔλαλος] γλῶσσα εὐχά- 
τς Οοπιρὶ. ἐν ἡμέρᾳ] ἐν καιρῶ τοό, ἐπαγώγης] ἐχδικησεως 253. ριςος ΟἸυγίο. Ϊ, εἶτ. εὐπροσήγορα εὐπροσηγύριαν 3, 4.53, 307. {. 

δ ΙΧ, ἅὅτως ὁ ἁμαρτ.} τως γαρ εὐ ίὰ τού. 5τως γὰρ ὁ ἀμαρτ. ΨΙΙ. ἐν πειρασμῷ] εν περισπασμω 248. καὶ μὴ ταχὺ] καὶ μ᾽ 
253. ταχίως ἐς, 296. ἐμπιςεύσης αὐτῷ] -ἰ- σεαυτον 248, 21. Οοπιρ].΄ 5 ε΄" 

Χ. ἐν συνέσει σου] -ἰ- ̓ ἀσφαλη ιοό. Ἐ ἀσφαλεῖ 248. Οοτρί. ἵ ἯΣ. εἰς ἔχϑραν] εἰς ἐχϑρον 11], ςς, τοῦ, τς}, 254, 206, 307, 308. 

3} {Ὸ ἐμασφαλεῖ (Π6) 2 ς 3. ἔρω σϑ} ἐξ σοι 296. σου ὁ λόγος] ὁ λο- καὶ μάχην] και μαχη,253. 
ἐς σι ψμὸς σου 448, 253. Οαπιρὶ. ᾿ Χ. κοινωνὸς} μετατιϑεμενος εἰς ἐχϑρον, Χο κοινίώνος 1Ιο6. χοιν. 

᾿ ΧΙ. Γίνου ταχὺς} ργαπηῖῖ. μη ςς, 2 ς4. ἐν ἀκροάσει σου] ἐν τραπέξων] κοιν. τραπέζης 29ό, 308. καὶ ρὺ μὴ δε. δὰ ἢπ. οοῃν.] 

ἐς ἀκροάσει ἀγαϑὴ τού, 253. Ἔ αγαϑη 248. Οοπρὶ. καὶ ἐν μαᾶκρο- κα τού. Π.Ψῳ.Ν 

ϑυμίᾳ] Ρτοεπαῖει. καὶ ἐγὼ ἐν ἀληϑέινα ἡ ζωη σου 248. Οοιηρὶ. (ΑἸεκ. ΧΙ. ὡς σὺ] ὡς σοι τςς. μετα αου 2ςζ3. καὶ ἐπὶ τὸς οἰκέτα:) 5..:- 

ΝΑ ἴῃ οβαγδέξ. πηϊπογε.) ἀπόκρισιν] ἘΝ ὀρϑὴν 248, 253. ΟΟΠΡΙ. και ἐπι τοῖς αγαϑοις τού. 

᾿ ΧΙ. Εἰ ἔςι σοι σύνεσις εἰ ἔς, σοι λόγος ΟἸΒιγίοϊε ν. 4.33. τέκνον, ΧΙ]. ἔραι κατὰ σε] Ἐ χαὶ ἐ μὴ παραμεινη ἐν ἡμέρα ϑλιψεως σε ᾿ 

εἰ μὲν ἔςι σοι λόγος συνέσεως Ογεῖ!!. Αἰεκ. ἦν. 30ς- (ΟΕ, νἱ!. Ρατῖ. '. Ρ. ιού. εραι ἀποσειςς. καὶ ἀπὸ τῇ ὥροσ. σε) α τε 248. Οοπηρί. 

30.) τῷ πλησίον] α ΟἸγίοῖς 1. οἷς.. ἡ χείρ σου ἔξω) ἐρω ἡ χεῖρ ΧΙ. διαχωρίσϑητι) Ἔ ϑησαυρους 308. 
᾿ “Ἔν ομᾶτι σε ΧΙΝ. ὁ δὲ εὑρὼν] α δὲ τοό. εὖρε ϑησαυρόν] -ἰ- εὐλογιας 553. ὁ)»΄- , σου 243. ἐπὶ σόματί σΒ]} ἐν τω ξομᾶτι σε τού. επι τω σομᾶ ρὼ Ρ )ρ λογιας 283. 

ις7, 248, 253, 307. Οοπιρὶ. ΟΠεγίος. ΟΥεῖ!, ΑἸεχ. 1. οἰ, εὑρε ϑησαυρους 296. 

; ΧΙΙΠ. Δόξα) Ῥήξαια: οτι τιοό. πτῶσις «αὐτῷ } τωσις αὐτὰ ΧΥΝ. τῆς καλλονῆς αὐτϑὮ) τῆς καλλονῆς αὐτῆς ΑἸά. δ ειαδο ρει 

τού, τξς, 253. Ὁ ΧΥῚ. καὶ οἱ φοβθέμενοι] και ὁ φοδεμενος τοό. Κύριον] ργεπῆμ. “΄ ": ᾿δ 

Υ̓́ ΧΙΝ. ψιϑυρος] - ἐν τῷ ιῳ σοὺ 453. αἰσχύνη} Ἔ μοχϑηρὰ τον τξς, 248, 254. Οοπιρί. εὑρήσουσιν] αἰνέσει τοῦ. 

τού, 248, 2ς3. ΟοπΡρΪ. (ΑΙεκ. ἰπ ομαγδόϊ. τοΐπογε) τονηρῶ] φοδερα ΧΜΨΙΙ. Ὁ φοβέμενος Κύριον) ὁ φοδεμενος τον Κυριον χού, 308. 



ἰὸν 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

βθὼν τ σέλα αὐτῇ, χαὶ ἀγάμενε τὸς ἀγανὲς χαρπᾶς αὐτῆς: ἐν γὰρ τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς ὀλίγον 

χοπιάσεις, χαὶ ταχὺ φάγεσαι γεννημάτων αὐτῆς. Ὡς τραχεῖά ἐς! ισφόδρα τοῖς ἀπαιδεύτοις, 
χαὶ ἐκ ἐμμενεῖ ἐν αὐτῇ ἀκάρδιος.. Ὡς λίϑος δοκιμασίας ἰ ἰσχυρὸς ἔςαι ἐπ᾽ αὐτῷ, χαὶ οὐ χρονιεῖ 

ἀποῤῥίψαι αὐτῆν. Σοφία γὰρ χατὰ τὸ ὕνομα αὐτῆς ἐςι, χαὶ ἃ πσολλοῖς ἐς! Φανέρά. “Αχουσὸν, 

χέχνον, χαὶ δέξαι γνώμην μου, χαὶ μὴ ἀπαναίνου τὴν συμδελίαν μξ. Καὶ ὠὰ τὰς πόδας 
υΥ σοὺ εἰς τὰς πέδας αὐτῆς, χαὶ κεἰς τὸν χλοιὸν αὐτῆριτὸν , τράχηλόν σε... Ὑπόνες τὸν ὦμόν σε, χαὶ 

ον βάςαξον αὐτὴν, χαὶ μὴ προσοχϑίσῃς τοῖς δεσμοῖς αὔτης. Ἐν πάση ψυχῇ σε πρόσελϑε αὐτῇ, 

ΠΥ Ν τς 

ΟΡΝ “δ 

».- 
«ι Ἢ 

{ 

Ξ νἡ 

χαὶ ἐν ὅλη δυνάμει σοὺ συντήρησον τὰς ὁδὲς αὐτῆς. Ἐξίχνευσον χαὶ ζήτησον, χαὶ γνωσθήσεταί 

σοι, χαὶ ἐγκρατὴς γενόμενος μὴ ἀφῆς αὐτῆν. Ἐξ’ ἐσχάτων γὰρ εὑρήσεις τὴν ἀνάπαυσιν αὐτῆς, 
χαὶ φραφήσεταί σοι εἰς εὐφροσύνην. Καὶ ἔσονταί σοι αἱ πέδαι εἰς σχέπην ἰσχύος, χαὶ οἱ χλοιοὶ 

αὐτῆς εἰς ςολὴν δόξης. Κόσμος γάρ χρύσεύς: ἐς ιν ἐπ᾿ αὐτῆς, χαὶ οἱ δεσμοὶ αὐτῆς ἀλωσμα ὑαχίγ-. 

ϑινον. Στολὴν δόξης ἐνδύση αὐτὴν, χαὶ ςέφαγον ἀγαλλιάματος. -περιϑήσεις ὁ σεαυτῷ. Ἐν ϑέλης, 

τέχνον, παιδευϑήσῃ, χαὶ ἐὰν δὼς τὴν Ψυχήν. σου, «Ταγοῦργος ἔση. ᾿Ἐὰν ἀγαπήσῃς ἄχδειν ἐχ.-. 
δέξῃ, χαὶ ἐὰν χλίγης τὸ ὃς σε σοφὸς ἐση. Ἔν “λήνει πρεσβυτέρων ςῆνι, χαὶ, τίς σοφός; αὐτῷ 
εἰμ αύαε λέρὰι Πᾶσαν διήγησιν ϑλΐαν ϑέλε ἀχδειν, χαὶ παροιμίαι. συνέσεως μὴ ἐχρευγέτωσάν 

“Ἐὰν ἴδης συνετὸν, ὄρθριζε πρὸς αὐτὸν, χαὶ βαϑμδς ϑυρῶν αὐτῷ ἐχτριδέτω ὁ πός σε. Δια- 

ΚἘΦ, γ] ε ξε 3 δῷ ὃ 

ἐχ γεότητός σὰ ἐπίλεξαι «αιδείαν, χαὶ ἕως “πολιὼν εὑρήσεις σοφίαν. Ω0 ΠΡΤΕΙΩΣ χαὶ ὃ σχεί... 

γοξ ἐν τοῖς προστάγμασιν Κυρίου, χαὶ ἐγ “ταῖς ἐντολαῖς αὖτ κελ ΠΟῪ ἀπ το, αὐτὸς φηριεῖ. 
ττ---- τοῦ 

τὴν χαρδίαν σε, καὶ ἡ ἐπιϑυμία τῆς σοφίας σ8 δοϑήσεταί σοι. 

ς 

ΜΗ σσίει χακὰ, καὶ οὐ μή σε χαταλάξῃ κἀκ ᾿Ασύςηϑι ἀπὸ ἀδίχρυ, χαὶ ἐχχλινεῖ ἀπὸ σῷ. 
Υἱὲ, μὴ σπεῖρε ἐπ᾿ αὕλαχας ἀδικίας χαὶ ἃ μὴ ϑερίσης αὐτὰς ἐπ]χπλασίως. Μὴ ζήτει παρὰ Κυ- 

ρΐου ἡγεμονίαν, μηδὲ “παρὰ βασιλέως χαϑέδραν δόξης. Μὴ διχαιβ ἔναντι. Κυρίε, χαὶ παρὰ βα- 
σιλεῖ μὴ σοφίζου: Μὴ ζήτει χενέσϑαι χριτὴς, ἐπ Ἐν ἐξισχύσεις ἑξάραι μέ “μήποτε εὐλα-. 

“ἡ 

εὐθύνει φιλ.] εὐϑυνεῖ φιλ. 448. καὶ ὁ στλησίον αὐτῇ] και οἱ τολησιον δι ϑλοδὲ σεαυτῷ} ἐπιϑησεις σεαντω 30). τεεριϑήσεις αὐτῷ Αἰά. 
αὐτὰ 248. Οοτρρὶ. ΧΧΧΙΙ. καὶ ἐὰν δῶς] και εἂν ἐπίιδως͵ .323, ς8, τού, τς ξν 1ς7, 248, 
ΧΙ]. ἐκ νεότητός σου] αὶ σου τοό. ἐπίλεξαι) ἐπιλεξε (Πη) 4:3, 254) 296, 307. Οοπηρὶ. ΑΙεχ. τὴν ψυχήν σε], τὴν 4 ς3. 

1Ιοό. ἕως πολιῶν] ἕως τοοδῶν ΑἸά. ΧΧΧΊΠ. Ἐὰν ἀγαπ.] εαν γαρ ὥγαπ. τού. ρτατηϊιξ. καὶ ας ς, 
᾿ ΧΙΧ, Ὡς ὁ ἄροτρ.} ῥγαρπηϊῦ, καὶ τςς. Ὡς ὁ ὁ ἀροτριῶν---πρόσ- 2307). Αἰεχ. ἐκϑδέζῃ) Ἢ συνεσιν 248, 2ς3. ΟΟΠΊΡΙ. (ΑἸεχ. ἴα ομιαγαξῃ. 

ελϑε αὐτῇ} αὶ οἰππὶ ἰητεγηηεά. 248. ΟοπρΙ. ὁ ἄροτρ. καὶ ὁ σπειρ.] τηϊποσο.) εκδεξαι 307. 

ἤπιε ατιϊσυϊο υἱτοιε 23. καὶ ὁ ὁ σπείρων) και ὡς ὁ σπείρων, τού, 1 ς7. ΧΧΧΙΨ. καὶ, τίς σοφός] καὶ εἰ τίς σοφός μιγίοῇ. χί, 281. αὖ- 
Αἰεχ. καὶ ὡς σπείρων τξς. τρόσελϑε αὐτῇ τροσελϑὲ ἄντοις 3.08.Ὀ. τῷ τροσκολλήϑητι) α αὐτῳ τού. αὐτῳ κολληϑητι 253. 
ὀλίγον] ολιγὰ 307. φάγεσαι] φαγησαι 423. γεννημάτων αὐτῇ] ΧΧΧΨΝ. ϑείαν] ϑειας τοό. ϑέλε ἀκέειν] ϑεᾶς ἀκροασϑαι 43. 
ῬΓαβιηἱς. τῶν ςς, τού, τς ς, 1ς7, 253,24, 206, 307, 308. ΑΙεχ. ἀπο ϑϑέλων ἀχροασαι ςς. έελε ακροασϑαι τού, 1ςς, 157, 348, 2 54) 206, 
τῶν γεννημάτων ἀντῆς 248. Οομορὶ. 407). ΟομρΙ. ΑἸεχ. ϑέελω ἀχροασϑαι 253. 

ΧΧ. ἐκ ἐμμενεῖ ἐκ ἐμμένει 2 54, δρό, 307. ἀκάρδιος] λιϑο- ΧΧΧΥῚ. συνετὸν} ρτοετηῖττ, ανδρα 248. ἘΟΗ͂ΡΙ: ϑυρν αὐτξ] 
καρδιος τιοό. ες πρίδων αὐτὰ ΑἸά. 

ΧΧΙ. ἰσχυρὸς ἔςαι] ἰσχύος ἐγᾶι 23,2 «3: ἐπ᾿ αὐτῷ ἐπ᾿ αὐτὴ ΧΧΧΥ,Ι. Διανοξ] - τελείως 253. ἐν τοῖς πτροστάγμ. Κυρί5] 
23. καὶ αὶ χρονιεῖ) καὶ ἃ φρονιει ((οτ. φρονι!) 23. ἀποῤῥίψαι αὐτήν͵ 5 τελείως 548. Οοπιρί. Κυρίου] Κύριον ΑΙὰά, διαπαντός] ἀνδελε- 

. ᾿απόρριψαι αὐτον ἐν ταχεῖ 253. χως 5ς3. αὐτὸς σηριεῖ} και ἄντος ξηρησει 1ο6. αὐτὸς γαρ τῆρησει 

ΧΧΠ. ἐςι 19] ἐγαι 307. ὁ πολλοῖς) ὁ πολὺς ΑἸά. ἐρι φανες 1ςς. Ργϑπηῖ. καὶ 25:3. τῆς σοφίας σου] κα σοὺ «τού, τξς, 157. 
ρ6] ἐξαι φανερα ξςς. ᾿ Οὐρὶ]. Αἰεχ. τῆς συνέσεως 253. 

ΧΧΙΙΠ. ἤΑκεσον] ἀκέσον μου ςς, 2:4. καὶ δέξαι] καὶ ἔκλεξαι ' “ 
ςς, 248, 206.- ΟΡ]. καὶ ἐχδεξαι τς, τς 7, 307. ΑἸεχ. καὶ ἐλεγξαι 1. κακὰ] κακὸν 5.3. καταλάξῃ κακόν.) καταλαβη κακα 248. 
(υἱ νἹἀεῖυτ) 2 54. γνώμην μι} ργαιγαῖττ. τὴν ς ς» τς ς, 2:4, 206. Οουρὶ. 

ΧΧΙΝ. Καὶ εἰσένεγκον} καὶ εἰσεένεγκε (1ο6. ἔοτ. εἰσήνεγκε) 1 ς7. 11. ἐκκλινεῖ } ἐχκλίνες. 248, 253, 307. Αἰά. ὠπὸ σξ] -Ἑ κακία 

( 

και νἀ δνω; ιςς, 248, 296. (οιηρί. ΑΙεχ. α καὶ 2ζ3. εἰσενεγχε ιοό. - ̓ἀμαρτια 248, 2ς3. (οιηρὶ. Ἐ ἀδικία ἴῃ Ἄοδαν. πὐία. Αἰοχ, τε 

307. | ι ΠῚ. ἐπ ̓αὔλακα.] ἐπ᾿ αυλακος 296. αὶ μὴ ϑερίσῃς] ἐ αὶ μὴ Μερη- 
ΧΧΥ͂. τ ̓βϑ: αξον αὐτὴν] και βαρασον ἄν τὴν 23. ιοό,ας3. καὶ σειεῖςς. ἃ μὴ ἡ ϑερίσεις Οοπιρί. αὐτὰς ἑπ]απλασίως] αὐτα επΐα- 

βαςάζον αὐτὴν Οοιηρὶ.. ΑΙά. μὴ τροσοχϑίσης) μὴ τροσεχϑίσης πλασια ες, τού, :ξς, 1ς7, 248, 253, 254. ΟΟπιρί. ΑΙεχ. αὐτὴν επῖα- 

Οὐομπ»ρὶ.᾿ πλαάσιως Δούό. αυτα επϊαπλασιὼως 307. 
ΧΧΥῚ. καὶ ἐν ὅλη] α ἐν τού. ϑυνάμει σου] α σου τςς. συν- Υ. Μὴ δικαι] -Ἐ σεαυτὸν ΟἸγγίοῖς. νἱ. τ13. ἔναντι Κυρίου] 

τήρησον) τηρησον 43, τςς, 26, 307. ΑἸεχ. ἐναντιον τῇ Κυρικ 2:4. ἐνώπιον Κυρία ΟΠιγίοίε. ". εἶ. αρὰ βασι- 
ΧΧΥΊΙ. ᾿Ἐξίχνευσον] ἐξιχνιασον 2ς3, 307. λεῖ ταρα βασιλεως τό6ό, τςς. ΑΙ6, 
ΧΧΝΜΊΙΙ. ᾿Επ᾽ ἐσχάτων) υξερον 253. τὴν ἀνάπαυσιν] τὴν ἀπο- ΝΙ. Μὴ ζήτει] μηδὲ ζητει 23. γενέσϑαι κριτὴς] ἴΓ. . 253. μὴ 

λαυσιν 213. ᾿ ἐκ ἐξισχύσεις} μὴ οὐκ ἰσχυσεις ΠῚ, τς). μὴ οὐχ σχύσης 23, τού, 

ΧΧΙΧ. αἱ πέδαι] - αὐτης 248. Οὐοπιρὶ. οἱ κλοιοὶ αὐτῆς] οἱ 42:3. ΑΙεκ. καὶ οὐκ ἰσχύσεις 248. ΟΟΠΊρ]. καὶ οὐκ Ισχυσης 20. 
κλάδοι αὐτῆς ΑΙά. καὶ οὐκ ἐξισχυσεις 307. Χχᾶϊ οὐκ ἰσχνεις 208. μή πως ἐκ ἰσχύσεις 

ΧΧΧ. ἐπ ̓αὐτῆς] ἐπὶ αὐτὴν ἀρῦ, 308. Βαῆ]. Μ. ἔ. 4ς7. (αἰϊῥες ἱπ σας. ΝΊς. ἴοπι. ἱ, ρ. ὅοο.) μήποτε εὐλα- 
ΧΧΧΙ. καὶ γέφαν. ἀγαλλιάματος] καὶ ςεφαν. ἀγαλλιάσεως τξς. δη3:] μήποτε ευλαξηϑεις τού. 



ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 
κεΕφΦ. Ι!. 

7: 

ΤἈΝ “ 

δηϑῆς ἀχὸ προσώπου δυνάςου, χαὶ ϑήσεις σχάνδαλον ἐν εὐθύτητί σε. Μὴ ἐμάρτανε εἰς ““λῆ- 
9ος πόλεως, χαὶ μὴ χαταξάλης σεαυτὸν ἔν ὄχλῳ. Μὴ χαταδεσμεύσης δὲς ἁμαρτίαν, ἐν γὰρ τῆ, 

μιᾷ ἐχ ἀϑῶος ἔση. Μὴ εἴχης, Τῷ «λήϑει τῶν δώρων μου ἐπόψεται, καὶ ἐν τῷ προσενέγκαι μὲ 
Θεῷ ὑψίςῳ προσδέξεται. Μὴ ὀλιγοψυχήσης ἐν τῇ Ὡροσευχῇ σα, χαὶ ἐλεημοσύνην «ποιῆσαι μὴ 
παρίδης. Μὴ χαταγέλα ἄνϑρωπον ὅ ὄγτα ἐν «τιχρίᾳ Ψυχῆς αὐτᾶ, ἔς! γὰρ ὁ ταπεινῶν χαὶ ανυ- 
Ψψῶν. Μὴ ἀροτρία ψεῦδος ἐπ᾿ ἀδελφῷ σου, μηδὲ φίλῳ τὸ ὅμοιον ποίει. Μὴ ϑέλε ψεύδεσθαι 
πᾶν ψεῦδος, ὁ γὰρ ἐνδελεχισμὸς αὐτῇ ἐχ εἰς ἀγαϑόν. Μὴ ἀδολέσχει ἐν πλήϑει πρεσβυτέρων, καὶ 
μὴ δευτερώσης λόγον ἐν προσευχῇ σε, Μὴ μισήσῃς ἐπίπονον ἐργασίαν, καὶ γεωργίαν ὑπὸ ὑψί- 

. φοῦ ἐχτισμένην. Μὴ προσλογίζε σεαυτὸν ἐν παλήϑει ἁμαρτωλῶν. Τακπείνωσον σφύδρα τὴν ψυ-- 

. χῆν σα. Μνήσθητι ὅτι ὀργὴ οὐ χρονιεῖ, Ὅτι ἐχδίκησις ἀσεξξς ποῦρ καὶ σκώληξ. Μὴ ἀλλάξῃς 
φίλον ἕνεχεν αἀδιαφόρα, μήδ᾽ ἀδελφὸν γνήσιον ἐν χρυσίῳ Σαφείς. Μὴ ἀςύχει γυναιχὸς σοφῆς ταὶ 

ἀγαϑσης, χαὶ γὰρ χάρις αὐτῆς ὑπὲρ τὸ χ χρυσίον... Μὴ χακχώσης οἰχέτην ἐργαζόμενον ἐν ἀληθείᾳ, 
μηδὲ μίσϑιον διδόντα ψυχὴν αὖτ, Οἰχέτην συνετὸν ἐγαπάτω σου ἡ ψυχῆ, μὴ ςερήσης αὐτὸν 

. ἐλευϑερίας. Κτήνη σοί ἐςιν; ἐπισχέπ]ου αὐτά" χαὶ εἰ ἔς! σοι χρήσιμα, ἐμμενέτω σοι. Τέχνα. 
σοΐ ἐςι:; παΐδευσον αὐτὰ, χαὶ χάμψον ἐκ γεότητος τὸν τράχηλον αὐτῶν. Θυγατέρες σόΐ εἰσι ; 
πρόσεχε τῷ σώματι αὐτῶν, χαὶ μὴ ἱλαρώσῃς πρὸς αὑτὰς τὸ πρόσωπόν σου. 
καὶ Ἐσῃ τετελεχὼς ἔργον μέγα, χαὶ ἀνδοὶ συνετῷ δώρησαι αὐτήν. Τυνή σοι ἐςὶ κατὰ ψυχήν: 
μὴ ἐχδάλης αὐτήν. Ἐν ὅλη χαρδίᾳ δόξασον τὸν πατέρα σε, καὶ μητρὸς ὠδῖνας μὴ ἐπιλάθῃ. 

7 “ Ε ΩΝ : ᾽ » 7 ιω. Ξ.Ν ΄ Ω “-: 
,. Μγήσϑητι ὅτι δὲ αὐτῶν ἐγενήσης, καὶ τί ἀνταποδώσεις αὐτοῖς χαϑὼς αὐτοὶ σοί, Ἔν ὅλῃ ψυχῇ 

σδ εὐλαξξ τὸν Κύριον, χαὶ τὸς ἱερεῖς αὖτε θαύμαζε. Ἔν ὅλη δυνάμει ἀγάπησον τὸν πτοιήσαντά 

σε, χαὶ τὲς  λειτεργθς αὐτξ μὴ ἐγκαταλίπῃς. Φοξξ τὸν Κύριον, χαὶ δόξασον ἱέρέα, καὶ δὸς τὴν 

μερίδα αὐτῷ, χαϑὼς ἐντέταλταί σοι, ἀπαρχὴν, χαὶ περὶ πλημμελείας, χαὶ δόσιν βραχιόνων, χαὶ 
ϑυσίαν ἁγιασμᾶ, καὶ ἀπαρχὴν ἁγίων. Καὶ πτωχῷ ἔχτεινον τὴν χεῖρά σου, ἵνα τελειωθῇ ἡ εὐ-- 

. λογία σου. Χάρις δόματος ἔγαγτι “Φαντὸς ζῶντος, χαὶ ἐπὶ γεχρῷ μὴ ἀποχωλύσης χάριν. Μὴ 

ὑςέρει ἀπὸ χλαιόντων, χαὶ μετὰ “πσενθέντων ππένϑησον. Μὴ ὄκνει ἐπισχέπ]εσθαι ἄῤῥωςον, ἐκ 
γὰρ τῶν τοιότων ἀγαπηϑήση. Ἔν πᾶσι τοῖς λόγοις σου μιμνήσχου τὰ ὅσχατά σου, καὶ εἰς τὸν 
αἰῶνα ἐχ ἁμαρτήσεις. β 

ΝΙΙ. καὶ μὴ καταξάλῃς] και ὁ μη καταξαλης 248, 243. Οοπτρί. 
καὶ μη τι καταδαλης 308. 

ὙΠ. ἁμαρτίαν] ἀμαρτια 30). ἐν γὰρ τῇ μιᾷ] καὶ τῇ 23, ς 5» 

ΧΧΙΙ. χρήσιμα χρῆμωτα (ἢ) 1ςς. 
ΧΧΙΝ. μὴ ἱλαρώσῃς} μη ιλαρυνῆς 248. Οοπιρὶ. μη ̓ιλαρευσεῖς 

᾿ 408. τορὸς αὐτὰς] ρος αὐτὰ 1Π. ,..307η. ρὸς αὐτὰς τὸ πρόσ- 

Ἔχδου ϑυγάτόρα, 

ἼΣ ἐπόψομαι ΠΙ. 

τοό, τςξν» 157, 248, 253) 2ζ4,) 307. (πλΡ]. ΑἸεχ. 

ΙΧ. Τῷ τὐλήϑει] τὸ ὕληϑὸς τού. ρῥγδιηϊτ. ἐν 2 ς 3. 
Θεῷ] Κυριω τοό. 

Χ. ἐν τῇ προσ. κα Τῇ 253. 
υπεριδης 253. 

ΧΙ. ἄνθρωπον ὄντα) ἀνϑρωπου οντος 23, τού, 2ς3, 307. 
κρίᾳ] ἐπι τικριᾷ 55. 

ΧΙ]. μηδὲ φίλῳ] μηδὲ φιλον 2ς4. ΑἸά. 
ΧΙΝ. μὴ δευτερώσῃς} μὴ ψευσὴ ταᾶγρ. ςς. 
ΧΥΨ. ἐχτισμένην] εκτισμενῆης τοό. ᾿ 
ΧΥΙ. Μὴ τοροσλογίζου) μὴ τωρολογίζου Αἰά. 

τρεσθυτέρων 307. 

ἐπόψεται] 
προσδέξεται] Ἔ με τὰ δωρα τοό. 

ΟΡ μὴ παρίδῃς} μὴ οκνισὴς 23. μὴ 

᾽ 
εν ὧἱἱ- 

ἐω: 

4. ΧΝῚ]. ΧΝῚ. ττ. 23, ςςν τού, τξς, 157» 18, 253, 254, 296. 

δι} 

“ς ΧΥ͂Ι. ὅτι ὀργὴ] οτι ϑάνατος ςς, 254. 
, (23. ἴοτ. ἀσεδεσειν) 2 ς3. 

ΟομρΡ]. ΑἸεχ. 
ὁ χρονιεῖ} -Ἐ ασεέξεσιν 

“ ἐπ᾿ ασεξεσι τοῦ. ᾿ 

ΧΥΙ͂Ι. Ὅτι ἐχδίκησις] οτι ἐκ δικης τού. 

ΧΥΠ͵]Ι. Μὴ ἀλλαζης} μη ἐλεγζης 307. ἕνεκεν ὠδιαφόρου] α ἐνε- 
κεν ΠῚ], 23, 15, 157. αδιαφορου κατὰ μηδὲν τού. αδιαφορου μηδὲ 
ἕν 48. διαφόρου κατὰ μηδὲ ἕν Οοτρ!. διαφόρου κατὰ μηδὲ ἕν 
(ουπι κατὰ μηδὲ ἕν ἴῃ οἰατγαές, πιποσε) ΑἸεχ. Σαεφείρ) Σεφιρ ς(. 
Σωφιρ 254. ᾿Ωφείρ ΑΙεχ. 

ΧΙΧ. καὶ γὰρ χάρις] ἡ γὰρ χάρις 33, ξξ, τού, τξςς, τ1ς7, 248, 
296, 307. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. ὑπὲρ τὸ χρυσίον] α το 2ς3. 

ΧΧ. ψυχὴν αὐτῷ] ρταεπηξῖ. τὴν ς ς, τού, τς 7,448, 253, 254, 296, 
407. ΟΟΠΙΡΙ. ΑΙεχ. ᾿ 

ΧΧΙ. Οἰκέτην συνετὸν] οἰκέτην ἀγώϑον 68, ᾿ς}. 

Ργρεπηϊε. Χᾶι 18, 1ς 7. 
γον. Υ. 

μὴ τερήσῃς} 

᾿Ρ. 236. Ρατί. 1. Ρ. 42. 

ωὠπόν σου] πρόσωπον σου τρος αὐτὰς τς. 
ΧΧΝ, ἼἜκδε ϑυγατέρα) - σε τοό. δώρησαι] δωρισαι τοό. 
ΧΧΝῚ. αὐτήν] Ἔ κᾶν μισθσὴ σὲ μὴ εἐμπιςευσης σεαυτον,23, 

« μισεμενη δὲ μὴ ἐμπιξευσης σεαυτὸν τοῦ. -Ἐ μισουμενη δὲ μὴ υὐλος 

σεαυτὸν 248. Οομὶ. (Αἴεχ. ἴῃ οπαγδέϊς. πλοῦς) -᾿ χαὶ μισουμένη 
μὴ ἐμπιςευσης σεαυτον 307. 

ΧΧΥΤΙ. Ἐν ὅλῃ καρδίᾳ) ἐν ολῃ δυναμεε σοὺ 1Π. εν ολη καρδιᾳ 
σον ςς, τού, τς ς, 157, 254. ΑΙεχ. ὠδῖνας} οδυνας τος. μὴ ἐπι- 
λαϑῃ] μὴ ἐπιλαϑης 2οό, 3ο8. 

ΧΧΝΙΠ. ὅτι δι᾽ αὐτῶν] οτι δι᾽ αντης ς 23, 253. 
νηϑὴς 5. 1.7) 254. Οοπρρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. Ογήϊ. ΑΙεχ. νοἱ. ἷ. ῬΑ. ἰ. 

καὶ τί ἀνταποδ. αὐτοῖς} τί γὼρ αὐτοῖς ἄντα- 
ποὃδ. (Ὠυγίοίξ. ἱν. 662. ..,ν. Ὁ. 775: ἄγ, τι 

ΧΧΙΧ. ϑαύμαζ!} δοξασον 307. ἔν 7 4 ἐχὰ ον), 
ΧΧΧ. Ἐν ὅλῃ δυνάμει] -Ἑ σου τοό, τςς, 1ς7, 308. 
ΧΧΧΙ. τὴν μερίδα αὐτῷ] τὴν μεριδα ἄντα 157, 254. τὴν μεριδὰ 

αὐτῆς 2:3. τὴν μερίδα αὐτῶν ΑἸά. καὶ περὶ τλημ.} α καὶ περι 
253. ϑυσίαν ὡγιασμϑ} ϑυσίας ἁγιασμξᾷ Αἰά. ἀπαρχὴν ἁγίων) 
απαρχῆν ἀγιᾶν ςς. Ἕ τα] ϑυσιαν αγιᾶσμε (τερεῦι. Σμρϑνμο ποη 

ἀεξιειήηι ἔργα) τςς. α ἀγίων ΑἸά. 
ΧΧΧΙΙ. Καὶ στωχῷ!] καὶ τττώχων τοῦ. 
ΧΧΧΙΠΠΙ͂. Χάρις δόματος) χάρισμα δοματος 55: 
ΧΧΧΙΝ, Μὴ ὑρέρει] μη ἀποφέρει τςς. ἀπὸ κλαιόντων] ἀπὸ 

κλαιοντος τςξ, μετὰ τειενϑάντων) μετα τένϑαντος (οοττ. Ὁ εδάθιι 

τῇ. υἱ ἴῃ Εἀ.) τςς. 
ΧΧΧΨΥ. Ἰεεῖξ τοζυτῃ σοπηπΊα 2 ς 3- 

ξς, τού, τςξς» 157» 296, 3079 208. 
ΧΧΧΥῚ. τοῖς χόγοις σον] τοῖς ἐργοις σοὺ 307. 

Υγ 

ἄῤῥωρον} ργαενοϊτε, ανϑρωπον 

' ν “ τὰ ἔσχατα σε) 

ἐγενήϑης], ἐγεν- 

Χτλυρ μενον 
τὸν 
ὦ τόσχνμια σχι τ νον, 

δογιν᾿τδν τ ΧΩ ΣΝ «ὦ 

Ν ἜΣ ΟὟ. “δ ᾿Ν ΕΕΒΟΘ 

κὰν." 

Δ ᾳ πὰ ' 

σι. ̓ Ξ 

β-: 
ωζΖε.; “ι 4 κι ,γγΓ, ἄμ, [Ὸ 

οὐδεν «: 

διε δτν . “ἕν δὲ ἌΒα 

ἕως, 

᾿) κεν ᾿ 
τὸ ᾿ 
4 



Ἁ 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

Ζ ᾿ ΝΥ ᾿ » - Ζ΄ Ζ΄ ΝΡ 7 ᾿ ἈΝ ΠΝ ἜΝΙ τ ΚΕΦ. ὙΠ, ᾿ 

ΜΗ διαμάχου μετὰ ἀνθρώπου δυνάςου, μήποτε ἐμπέσης εἰς τὰς χεῖρας αὐτῇ, Μὴ ἔριζε μετὰ τ. 
ὶ ὥ 3 ’ἤὔ Ν ε ΄ : "» ", 2 ͵ Ἔ τ δος , 

ἀνθρώπα πλοσία, μήποτε ἀντιςήσῃ σου τὴν ὁλχήν' πολλὲς γὰρ ἀπώλεσε τὸ χρυσίον, χαὶ χαρ. 
΄’΄ ΄ -, 9 : 

δι 

ΝΝ ἢ "λοι δίας βασιλέων ἐξέκλινε. Μὴ διαμάχου μετα ἀγϑρώπου γλωσσώδους, χαὶ μὴ ἐπιςοιδάσης ἐπὶ τὸ « 
τ ΜΝ ῃ “ 

᾿ ἐ ᾿ : ἢ ᾿ , 
᾿ 

“ πῦρ αὐτῷ ξύλα. Μὴ πρόσπαιζε ἀπαιδεύτῳ, ἵνα μὴ ἀτιμάζωνται οἱ πρόγονοί σε. Μὴ ὀνείδιζε: α, -, 

ΕΝ 2 ΄ 9 “ Ν ΄- ἐξ ες “" [4 Μὴ 3. 2 Ξ,.Ν κ᾿ , Φ 

ἄνθρωπον ἐν γήρει αὐτῶ, καὶ γὰρ ἐξ ἡμῶν γηρᾶσχεσι. Μὴ επίχαιρε ἔπι νεκρῷ, μνήσϑητι ὅτι 
Μ' " 7 2 Γ “.»» ρ ’ 2 -" 3 . 

πάντες τελευτῶμεν. Μὴ παρίδης διήγημα σοφῶν, καὶ ἐν ταῖς ππαροιμίαις αὐτῶν ἀναςρέφε, ὅτι 
ς Ἂς " 5 ρῳ [ων ΝἾ ϑ ἢ ΄ ᾽ 

παρ᾿ αὐτῶν μαϑήσῃ παιδείαν, χαὶ λειτεργῆσαι μεγιςᾶσι. Μὴ ἀςόχει διηγήματος γερόντων, 

χαὶ γὰρ αὐτοὶ ἔμαϑον παρὰ τῶν, ππατέρων αὐτῶν" ὅτι παρ αὐτῶν μαϑήση σύνεσιν, καὶ ἐν χαιρῷ 
᾿ Ζ Ψ » ε “ . 2 “23 ! ΕἼΩΝ 

χρείας δθναι ἀπόχρισιν. Μὴ ἔχχαιε ἄνϑρακας ἁμαρτωλδ, μὴ ἐμπυρισθῆς ἐν πυρὶ φλογὸς αὐτῇ, το. 
“ : ’ ε “χ,ἊΨ Ν 3 ᾽ὔ .« »ν “,, φ»’ ΄ ἐν ἥν 

Μὴ ἐξαναςῆς ἀπὸ «προσώπου ὑξριςϑ, ἵνα μὴ ἐγχαϑίσῃ ὡς ἔνεδρον τῷ φόματί σου. Μὴ δανείσῃς τι. 12. 
5 ΝΟΣΝ Ζ΄ ε 2 ν. ΄, κ 3. . ; 

ἀνθρώπῳ ἰσχυροτέρῳ σου, χαὶ ἐᾶν δανείσης, ὡς ἀπολωλεκὼς γίνου. Μὴ ἐγίνήση ὑπὲρ δύναμίν 13. 

ἡ ἐὰν ἐγυήση, ὡς ἀποτίσων φρόντιζε. Μὴ δικάξου μετὰ χριτϑ, χατὰ γὰρ τὴν δόξαν αὐ σου, χαὶ εαν εγ)υησῆ, ὡς ἃ β . ᾿ β β)τᾶ, γὰρ τὴ γ αυ- 
“ ω] ρῷ Ἅ ρὸ Ἁ᾿Ὰ ΄ 3 ει" Φ᾽ Ἂ, ’᾽ ΟΝ, [ω] 

τῇ χρινδσιν αὐτῷ. Μετὰ τολμηρᾷ μὴ «πορεύου ἐν ὁδῷ, ἵνα μὴ βαρύνηται χατὰ σδ' αὐτὸς γὰρ 
ἥν Ὁ [Ὁ ΩΣ ζω ρ᾿ . Ζ 

χατὰ τὸ ϑέλημα αὐτῇ ποιήσει, καὶ τῇ ἀφροσύνη αὐτῇ συναπολῆ. Μετὰ ϑυμώδους μὴ “ποίήσης 
΄ Ν ν κὸ ͵΄ ».,,͵͵͵͵͵ζξὯιν “ ἌΣ 3 )239αλ Ξε χ. ἀπ΄, τῶ νος 

μάχην, χαὶ μὴ διαπορεύβ μετ᾽ αὐτῇ τὴν ἔρημον, ὅτι ὡς δδὲν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτϑ αἷμα, καὶ ὅπου 
2 ρὸ ΩΣ ’ 9 Ὰς ΄ 2 

οὐχ ἔςι βοήϑεια, καταξαλεῖ σε. Μετὰ μωρβ μὴ συμβδελεύξ, οὐ γὰρ δυνήσεται λόγον ςέξαι. 1. 

8 

2" ε ’ ἢ “4 »ὕ 2 Ν 3 3 ΄ .,ὁἌδ» 4 

ἄνθρωπον ἀποςρέφοντα ἀπὸ ἀμαῤτίας, μνήσθητι ὁτι “σάγτες ἐσμὲν ἐν ἐπιτιμίοις. Μὴ ἀτιμάσῃς 6. 

7 
8 

9 

͵’ ὶ 3 Ν, ΄ ’, Ζ΄ ν »ἦ 

Ἐνώχιον ἀλλοτρίου μὴ ποιήσῃς χρυπ]ὸν, οὐ γὰρ γινώσκεις τί τέξεται. Παντὶ ἀνθρώπῳ μὴ ἔχ-- 18. τὸ 
΄- 2 ᾽’ ’ ᾿ 

φαινε σὴν χαρδίαν, χαὶ μὴ ἀναφερέτω σοι χάριν. 
᾿ ΚΕΦ. 

φὲ “Ὁ .ΝΝ, ον » 7. ͵΄ ὩΣ ΝΝ ςς ΙΧ. 
ΜΗ ζήλε γυναῖχα τῇ χόλπε σε, μηδὲ διδάξης ἐπὶ σεαυτὸν παιδείαν πονηράν. Μὴ δῷς γυναικὶ τ. 2. 

τὴν ψυχήν σου, ἐπιξῆναι αὐτὴν ἐπὶ τὴν. ἰσχύν σου. Μὴ ὑπάντὰ γυναικὶ ἑταιριζομένη, μήποτε 3. 

1 ἐμπέσης εἰς τὰς παγίδας αὐτῆς. Μετὰ ψαλλέσης μὴ. ἐνδελέχιζε, μήποτε ἅλως ἐν τοῖς ἐπίχει- 4. 
ἬΛΜΙ.: αὐτῆς. Παρϑένον μὴ χαταμάνϑανε, μήποτε σχανδαλισϑῇς ἐν τοῖς ἐπιτιμίοις αὐτῆς: ς. 

πσπ΄΄..--.,., 

ὙΜ πο ἌΣ ἊΡ Ι 

᾿ Μὴ δῷς πόρναις τὴν Ψυχήν σου, ἵνα μὴ ἀπολέσηξ τὴν χληρονομίαν σου. Μὴ περιδλέπου ἐν ῥύ- 
μαις πόλεως, χαὶ ἐν ταῖς ἐρήμοις αὐτῆς μὴ πλανῶ. ᾿Απόςρεψον ὀφθαλμὸν ἀπὸ γυναιζὸς εὖ- 8, 

τον μόρφου, χαὶ μὴ χαταμάνϑανε χάλλος ἀλλότριον' ἐν χάλλει γυναιχὸς πολλοὶ ἐπλανήσϑησαν, καὶ 

α σου 307... εἰς τὸν αἰῶνα] εἰς τὰς αἴωνας 223. ἔχ, ἀμαρτήσεις) οὐ τιζε) φροντισον 2548. (οπιρὶ. ἿΝ 
μὴ αμαρτήσεις τού. καὶ μὴ ἁμάρτῃς Ομιγίοί ἱ. 730. εἴ αἱ. ((, ν. ΧΙΝ. μετὰ κριτξ] κατὼ κριτῇ Οοτηρί. Ν, βαρύνηται] καταβαρύνε; ν. 1 Ὁ 
436. νἱϊ!. 22ς.) ται ΑἸ4. τὴν ϑθόζαν αὐτῷ] τὴν δοξαν αὐτων 307. κρινᾶσιν αὐτῷ 

᾿ ,κρινδσιν αὐτὸν τού, 248. Οομρὶ. 

1. μετὰ ἀνθρώπε δυνάςΕ} μετα ἀνϑρωπε δυνατὰ τςς. ΧΝ. κατὰ σὰ] κακα σε 232. συναπολῃ] συνάπολει τοῦ. (307. 

Ἵ. μήποτε ἀντιςήσῃ} μηποτε αντιςη τού, 307. Αἰεχ. μηποτε. ἴ70ζ. συναπωλει.) πτ  ὁη, μὴ ἦρα σ᾽ 
αντιςήσει 1ς7. (ΟΠΡΙ.. σοὺ τὴν ὁλκήν] σου τὴ ολχη 3.0). τολλὲς ΧΥῚ. μὴ διαπορεύου)] μη τῦορευου τού, 248, 2:4, 307 Οὐοπηρί. 5 
-- χρυσίον] κα οὐπὶ ἱπίειτηθά. 23. ἀπώλεσε) ἐπλάνησε ςς, 157,30). ὅτι ὡς ἐδὲν] ὼς 23. δτῶς «δὲν 248. ΟοῃιρΙ. καταδαλεῖ σε] {Ν1] 

ἐπλανηϑὴ 2 54. Ἔ ἐκεὶ 248. Οομρί. - ᾿ - ΤΡ 

11|.᾿ ἐπὶ τὸ τῦρ αὐτῇ ξύλα] αὐτω ξυλα εἰς το τὺρ τςς. ΧΥῚΙ. ςίξαι] ξερξαι ςς, 68, τς ς» 307. ΑΙά, ον ϑλλον 
ΓΝ. ἀπαιδεύτῳ) απαιδευτοις τιοό. ἀτιμάξωνται) ατιμενται τςς. ΧΥΊΙΠ. τέξεται] μὲς ἀεῆηϊε οαρ. νἱ!]. ἴῃ Οοάϊοε τοό. 

ατιμαζονται 307. ᾿ ΧΙΧ. Παντὶ ἀνϑρ. μὴ ἔκφαινε] μη ταντι ανϑρωπὼ ἐκφαινου τού. ἢ 

Ν. ἀποςρίφοντα] επιςρεφοντα τού, 248. ΟοπιρΙ. ἀπὸ ὧμαρ- μὴ ἔχφαινε] μὴ ἐκφαναι 23. σὴν καρδίαν] καρδίαν σου 23,1ς ς, 296, 
τίας) ἁμαρτωλὼν τος. τᾶντες ἐσμὲν] ταντες ἕν ἐσμεν το6. ἐν 3807. Αἰεχ. τὴν κάρδιαν σου 248. (Οπηρῖ. σοι χάριν] { ψευδὴ 23, Γ" 

» ἐπιτιμίοις] ἐν ἐπιτέμοις 111,23, 68. ΑΙά. τού, 248. Οοπιρὶ. (ΑἸεχ. ἴι ομαγαέξ. τηΐπογε.) ᾿ δια 
᾽δσ' ΝΙ. Μὴ ἀτιμάσῃς] μὴ ατιμαζε 3907. ἄνθρωπον) ανδρα τς], 

οό, 3.8. ΑΙοχ. ἐν γήρει αὐτῷ] εν γῆρα αὐτῇ 23, τοῦ, 1ς7, 248. Ι. μηδὲ διδάξῃς} μηδὲ διδαξη σε 107. ἐπὶ σεαυτὸν} αὐτὴν ἐπι 

Οὐοπρὶ. ΑἸεχ. ΝΣ σειοό. πεῖσαι αὐτὸν 207. τοονηραν] τῦονηρον 23. 

Ὁ δ. ἐπὶ. νεκρῷ} τ τω εχϑροτῶώτω, σου 248. (οπιρὶ. (ΑἸεχ. ἱπ 11. Μὴ ϑῶς] μη δὸς 17. (307. ἔς, νετ. 6.) τὴν ψυχήν σου] τὴν 

τοῦ «βαγδέϊ, πὐϊποσε.) : ἰὴ πως δ - ὁ " ο΄ σχὺν σου 3.8. ἐπὶ τὴν ἰσχύν σου] ἐπὶ τὴν ψυχήν σου ΟΟπιρὶ. ; 
ν ΝΠ]. ««αιϑείαν) σοφιαν 1 ς7, 307. λειτεργῆσα!ι] λειτεργήσεις ΠΙ. Μὴ ὑπαᾶντα] μη ἀπανταὰ 248, 307. ΟΟμηΡΪ. 

Ἐξ τού... μεγιςᾶσι] -[- νευμα. 23. -Ἐ εὐμαρως τοῦ, 248. ΟομΡ!. (ΑἸεχ. ΙΝ. Οοηι. 4. ς. ἴ-. τοό. Μετὰ ψαλλέσης] μεταδαλλεσης τού. 
ο΄ ̓ 1η σδαγδέξ. πηϊηοις.) "δ ν ἔλα ὦν, μήποτε ἀλῷς ὅς. δὰ ἔῃ. οοπ.} πέ τις εοημπαγὶς ἐπ ἀρβάετγι ἐμ. 

ΙΧ. Μὴ ὠρόχει) μεαετοῖτς. καὶ 3907. καὶ ἐν καιρῷ δο. δά ἥβη. Οἥρεπ. ἢ], ϑόῶ. ἐν τοῖς ἐπιχειρήμασιν αὐτῆς] εν τοῖς ἐπιτηδευμασιν 

ζοπι.} α 1 ςς. - τι . ΤΙΣ ἄντῆς “48, 306. ΟὐτΡ]. κα ἀντῆς 307. ᾿ 
᾿Χ, ἀμαρτωλξ) ἁμαρτωλῶν 307. «μὴ ἐμπυρισϑῃς} μη ἐκπυρι- ΝΙ. ἵνα μὴ ἄτο. δὰ ἤπ. ςοπλ.} α 23- 

σϑης 23. μὴ ἐμπρισϑης (ἢς) τού, ργαφευηἶτῖ. καὶ 1ς7. ἐν τυρὶ] ΨΙΙ. καὶ ἐν δες. δὰ ἔπ. ςοῃ,.] μηδὲ τελανῶ ἐν ταῖς ἐρημίαις αὐτῆς, 

λὲν 33. φλογὸς αὐτῇ φλογος αὐτῶν 307. ΟΙεπι. ΑΙεχ. Ρ. Ζόφ. καὶ ἐν ταῖς ἐρήμοις] καὶ ἐν ταῖς ἐρημίαις ΑἸεχ. δ᾿, 
ΧΙ. ἐγκαϑίσῃ] ἐγκαυϑηση 254. 
Χὠ ϑα] ἐφηνγοη, 

εγχαϑηση 307. 

ΧΙΙΠΙ, ὡς ἀποτίσων] ὡς ἀποτισὼω τού. ὡς ὁ ἀποτισων ς7. φρόν- 

ΨΙΠ. ᾿Απόςρ. ὀφθαλμὸν] -Ἐ σου τοῦ, 554. ἀπορρ. οφφαλμᾶς σε 
ας). εὐμόρφου] κεχαριτωμένης ΑἸεχ. ΟἸεαι. ΑἸεχ. Ρ. 302. ἐν καλ- 

λει] ἐν γὰρ καλλει 248. (οιρὶ. γυναικὸς] γύναικων 408. ὡς τυῤ 
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νὕ 5 Ψ . , Ν᾿ 2 ΄ »ὺν : Ν ΄ ΄Μ᾿᾽Ἢ:ς:- ΄ .ς φΦΦ “ 

ο. ἔϑνους εἰς Ἔϑνος μετάγεται, διὰ ἀδικίας χαὶ ὕδρεὶς χαὶ χρήματα. Τί͵ ὑπερηφανεύεται γῆ κχαὶ 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 
κΕΦ. ΙΧ. 5 Ρ 

ἐκ τότε φιλία ὡς πῦρ ἀνακαΐεται. Μετὰ ὑπάνδρε γυναιχὸς μὴ χάϑε τὸ σύγολον, χαὶ μὴ συμ.- 

δολοχοπήσης μετ᾽ αὐτῆς ἐν οἴνῳ, μἥποτε ἐκχλίνη ἡ Ψυχή σου ἐπ᾽ αὐτὴν, καὶ τῷ πνεύματί σου 
3 . 3. 35. ἢ Ν 9 ’’ ΑΛ. 939 . ρ΄ ε Ν ’ ϑ ΝΜ Ψ 

10. ὀλισϑήσης εἰς ἀπωλείαν. Μη εγχαταλίπης φίλον ἀρχαΐϊον, ὁ γὰρ τσροσφαᾶτος οὐχ ἔςιν ἐφίσος 

! ι1. αὐτῷ" οἶνος νέος, φίλος νέος, ἐὰν παλαιωνῇ, μετ᾽ εὐφροσύνης πίεσαι αὐτόν. Μὴ ζηλώσης δόξαν 

ὶ λδ, ὃ γὰρ οἶδας τί ἔςαι ἡ χαταςροφὴ αὐτῇ. Μὴ εὐδοχήσης ἐν εὐδοχίᾳ ἀσεξῶν, μνήσϑ ἁμαρτωλδ, ὃ γὰρ οἶδας τί ἐςα! ἡ χαταςφροφὴ αὐτ. Μὴ εὐδοχήσης ἐν εὐδοχίᾳ ἀσεξῶν, μνήσϑητι 
χω ὦ “3 Ν " .» ΠΣ νΝ 3 ᾿ ἃ ἅν 3 ΄ “ ͵ ν 
ὅτι ἕως ἄδου οὐ μὴ διχαιωϑωσι. Μαχρᾶν ἄπεχε ἀπὸ ἀνϑρώπα ὃς ἔχει ἐξεσίαν τὸ φονεύειν, χαὶ 

᾿ οὐ μὴ ὑποπ]εύσης φόξδον ϑανάτου" χὰν «φροσέλϑης, μὴ πλημμελήσης, ἵνα μὴ ἀφέληται τὴν ζωήν 
σου"" ἐπίγνωθι ὅτι ἐν μέσῳ “παγίδων διαξαίνεις, καὶ ἐπὶ ἐπάλξεων “πόλεων περιπατεῖς, Κατὰ ]λο; [)6. 51 

Ἕ ᾿ ν᾽ » Ἢ [ω ὔ ή Ἑ “Ὃ 

τὴν ἰσχύν σου ςόχασαι τὰς π“λησίον, χαὶ μετὰ σοφὼν συμξελεύβ. Καὶ μετὰ συνετῶν ἔφω ὃ 
διαλογισμός σου, χαὶ πᾶσα διήγησίς σου ἐν νόμῳ ὑψίςου. ἤΑνδρες δίχαιοθι ἔξωσαν σύνδειπνοί 

Ν 2 ΄ : ᾽’ Ν» Ν Ψ ν᾿ Υ͂ 
σου, χαὶ ἐν Φύδῳ Κυρίου ἔξω τὸ χαύχημα σου. 

3 Ν ᾿Π ΡΨ ᾿ 3 ΄ Νν ε 
Εν χειρὶ τεχνιτῶν ἔργον ἐπαινεθήσεται, χαὶ ὁ 

ἡγόμενος λαβ σοφὸς ἐν λόγῳ αὐτῇ, Φοξερὸς ἐν. “πόλει αὐτῷ ἀνὴρ γλωσσώδης, καὶ ὃ προπετὴς ἐν 
λόγῳ αὖτ μισηθήσεται. 

ΚΡΙΤΗΣ σοφὸς “αιδεύσει τὸν λαὸν αὐτϑ, χαὶ ἡγεμονία συνετξ τεταγμένη ἔἕςαι. Κατὰ τὸν 
᾿ Α, “«ΦΦ φῶ ΦΦ ὦ βο ε ν φὸ . ΄ 

χριτὴν τῷ λαξ αὐτῷ ὅτως χαὶ οἱ λειτεργοὶ αὐτϑ, χαὶ χατὰ τὸν ἡγέμενον τῆς “πόλεως πάντες οἱ 
χατοιχξντες αὐτήν. Βασιλεὺς ἀπαίΐδευτος ἀπολεῖ τὸν λαὸν αὐτῇ, χαὶ “σόλις οἰχισϑήσεται. ἐν 

“4 ων » ἜΣ Ἧ ’ ϑ ’΄ με φ Ἁ, ᾿ς, ’ ς ρ 9 Ν, 5 3 ,.,9 

συνέσει δυναςῶν. Ἔν᾽ χειρὶ Κυρίου ἐξεσία τῆς γῆς, χαὶ τὸν χρήσιμον ἐγερεῖ εἰς χαιρὸν ἐπ᾿. ἀὖ- 
φρο 9 ἃς ΄ Φ 32. Ἁ, Ν γζ,' ᾿ ζή 3 ’ “ὌΝ ΄ 9 “Ὁ ϑ Α, 

τῆς. Ἔν χειρὶ Κυρίου εὐοδία. ἀνδρὸς, χαὶ προσώπῳ γραμματέως ἐπιϑήσει δόξαν αὐτᾶ, ᾿Ἐσὶ 
-- τς , ἱ - 

παντὶ ἀδικήματι μὴ μηνιάσης τῷ «λησίον, χαὶ μὴ πρᾶσσε μηδὲν ἐν ἔργοις ὕδρεως. Μισητὴ 

ἔναντι Κυρίου χαὶ ἀνθρώπων ὑπερηφανία, χαὶ ἐξ ἀμφοτέρων πσλημμελήσει ἄδιχα. Βασιλεία ἀπὸ ἐκ τουτων ἐετν, δα: 

το. σποδός , ὅτι ἐν ζωὴ ἔῤῥιψα τὰ ἐνδόσϑια αὐτῶ, Μαχρὸν ἀῤῥώςημα σχώπ]ει ἰατρὸς, χαὶ βασιλεὺς 

ι1. σήμερον, καὶ αὔριον τελευτήσει. Ἔν γὰρ τῷ ἀποϑανεῖν ἄνθρωπον, κληρονομήσει ἑρπετὰ καὶ ϑη- 
.------- ἘΦ ΕΝ πα ΟΝ “- 

Ἢ 248. Οομρί. 

"κς ἢ 

ἢ «ἕυο οἰδα (Ὁ 

ἀῶ τῶϑ 
ἰ 

"Ὁ 

δὺς 248. (τρί. Αἴοχ. 

ἄνακ.} ὡσπερ τὺυρ ανακ. τςς. -Ἐ καὶ μὴ κατακλιϑὴς ἐπ᾿ αἀγκάλων 
μετ᾽ αντης 248. Οοῃηρὶ. 

ΙΧ. Μετὼ ὑπανδρου γυναικὸς} μετα γυναικος υπανδρε τοό. τὸ 
σύνολον] -{- καὶ μὴ συμμετακλιϑῆς ἐπ᾿ ἀγκῶνα μετ᾽ αὐτῆς (ΑἸεχ. ἴῃ 

οδιλγαίξ. πιΐπογε.) ΟἸεγη. ΑἸεχ. Ρ.. 2ο1. καὶ μὴ συμθολ. μετ᾽ αὐτῆς] 

να 308. μηδὲ συμδολὲς τοοίει μετ᾽ αὐτῆς ΟἸεπ). ΑἸεχ. ]. οϊ. ἐν οἴνῳ] 
ἕν οἴκῳ 307. μήποτε ἐχκλίνῃ] μήποτε ἐκκλίνει ΑΙά. ἡ ψυχή σε} 
ἡ καρδία σου ΟἸειι. ΑἸεχ. 1. οἶς, ἐπ᾿ αὐτὴν] εἰς αὐτὴν 254. τῷ 
τνιύματί σου] τῷ αἵματί σου ΟἸεπι. ΑΙεχ. 1. οἷν. ὀλισϑήσῃς] ολι- 
σϑης ςς, 157. Οοπιρὶ. ολισϑηση τού, τςς. ΑἸεχ. ΟἸδη. ΑἸοχ. 1. οἷζ, 
ολισϑησει 307. 

Χ. ὁ γὰρ τωρόσφ.] ὁ δὲ τροσφ. τοό. ἔφισος αὐτῷ] ἐπίσης αὐτὼ 
ἐὰν ταλαιωθῃ)] ἐαν δὲ σαλαιωϑθὴ τού, τς}. ΟΠ νγίοί. 

χ. 1390. μετ᾽ εὐφροσύνης μετ᾽ εὐφροσύνη ΑΙεχ. ργεεπηττ. τότε 
ΟΙμγτο. Ἰ. οἷς. 

ΧΙ. τί ἔςαι] τις ἐξὶν (23. ἴοτ. της) 248. Οοπρ!. τι τέξεται ξςς, 

254. τι εξὶν τού. τίς ἴςαι ΑἸεκ. 

ΧΙΙ. Μὴ εὐδοκήσης] μὴ εὐδοκισης τοό. μη εὐδοκήσεις 152. ἐν 
εὐδοκίᾳ} ἐν εὐδοκιαις 43, τού, 254. 296, 307, 308. εὐδοκιαις 1 ς 7, 

448, Οοπιρ.Ὁ 
ΧΙΠ. Μακρὰν ἄπεχε] μακρὰν ἀποσχε τοό. ὃς ἔχει ἐξεσία») 

ὃς ἐξασιαν ἔχει τς, 248. ΟΟπρί. τὰ φονεύειν] τε φονευσαι 307. 
αὶ μὴ ὑποπ]εύσῃς} ἐὶ μὴ νυποπῆευσεις τς). ϑανάτε] ργαπιῖτι. τῷ ΑἸά. 
χᾷν τπροσέλϑης] εἐαν τρροσελϑὴς ςς. καὶ ἐᾶν τεροσελϑὴς 248. Οοπηρὶ. 
ἵνα μὴ ἀφέληται] ἵνα μὴ ἀφελῆ ΑἸεχ. 
μᾶ 3248. Οοπιρὶ. (ΑἸεχ. ἴῃ ομιδταέξ, ποϊπ.) ἐν μέσῳ τα γίδων] ἐν μέσῳ 
ταγιδὸς 111. τούόλεων) τολεως 23, 1οῦ, 248, 2 ς4,.307. (ΟΠΙΡΪ. 
Ομιγίοί. 1. 237). ((Κ ἡ. τς4.) .ὄ : ΠΡ 

ΧΙΝ. ςόχασαι) γοχᾶσον τοό. ςοχασε 307. ςόχασαι τὰς] ςό- 

χασε τὸ (Άς) τς ς. τὲς πλησίον} τῳ τλησιον ΠΙ, 307. τὸ τλήσιον 
συμξελεύς) βελενε 43» τς ς, 248, 296. (οπϑί. 

ΑΙοχ. 5, »"- ᾿ 

ΧΡ. Καὶ μετὰ συνετῶν} α χαὶ 53, 1ού, 1:7, 248, 2.4, 307. 
Οοιρὶ. ΑἸεχ, καὶ στᾶσα διήγησις] καὶ τασα ἡ διηγησις ς 5») τοό, 
1ς7, 206, 3208. ΑΙεχ. διήγ. σε} -Ἐ ἐσὼ Ομιγίο. ν. 434. εἰ αἱ. 

ΧΥ͂Ι. ἔξω τὸ καύχημα σου] τὸ καύχημα σου διαμενεῖ ΟἸετη. 
ΑἸεχ. Ρ. 270. 

τὴν ζωήν σου] -ἰ παραχρη- 

---, φῦναι αὐ δὴ 

ΧΥἹΙ.΄ Ἐν χειρὶ τεχνιτῶν) εν χειρι τέχνιτα ςς, τού, τ ς7, 24. 
ΧΝῚΠ. ἐν πόλει αὐτῷ ἐν λογῳ αὐτῇ 307. ἐν ἀπωλείᾳ αὐτῷ 

ΟἸεαι. Αἰεχ. Ρ. 204. 

ὅς .- μ 
1. παιδεύσει] τραιδευει 68, 248. Οοτηρ!. ΑἰἸά. τεταγμένη ἔγαι) 

τεταμένη ἐςαι 248. ΟΟΙΡΙ. σα: 
11. τῷ λαῖξ αὐτῷ} αὶ αὐτῷ τού, 157, 248, 2ζ4. ἅτως καὶ] α καὶ 

«ιοό, τξξς», 307. ΑἸεχ. ᾿ 

ΙΝ. ἐξεσία } ργαοπνίτῖ, ἡ 23, ἐς. τοό, τςς, τς). Οοπιρὶ. ΑἸεχ. τὸν 
χρήσιμον} το χρήσιμον 296, 308. ἐγερεῖ} ἐγείρει τού, 307. εἰς 
καιρὸν] ἐν καιρῳ 307. τ 

Ν. καὶ προσώπῳ] καὶ τροσωπον 307. 
τέων 2ο6. δόξαν αὐτῷ) α αὐτα τοῦ. 
ΟΊ. Ἐπὶ τιαντὶ]} ἐν ταντι τού, τςς. μὴ μηνιάσης] μὴ μηνισης 

.33» τού. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. μη μηνιᾶσφε ἐς. “μὴ μήνης (βο) 307. τῷ 
πλησίον} τὸν τλήσιον τςς. Ροίξ τῦλησιον νεγυ5 ἐγαίι8; (εαυϊζυτ ἴ4- 
πηδη καὶ μη σρασσε 307. : : 

. ΨΙΠΙ. ἕναντι Κυρίου) ἐναντίον Κυριου 1ς7. τπλημμελήσει ἄδικα) 

πλημμέλεια αδίικιας 448. Οοπηρὶ. ἄδικα} αδικια 111,23, ςς, τοῦ, 
Ιξξ, τς}, 2ζ4, 206, 307, 308. ᾿ 

ΝΠ. μετάγεται} ἄγεται (ρτασθαϊε εἰς ᾿πῖεῖ 11π. 20 δἱ. πι.) τοῦ. 
καὶ χρήματα] -ἢ φιλαργυρίας γὰρ 8δὲν ανομωτερον" ἅτὸς γὰρ καὶ τὴν 
ἑαυτὰ ψυχὴν ἐκπρακτον ποιει. 1οό. κακαὶ τςς. “{ δολια 248. Οοπρὶ.. 
(ΑΙεχ. ἴῃ οδδγαέξ. τηϊηοσὲ.) ᾿ 

1Χ. Τί ὑπερηφανεύεται] ργεπηϊεῖ. φιλαργύρε μὲν γὼρ ἀδὲν ἀνομώ- 
Φ δ νιν ε “ νν ἀρ δήξρρερσσνι, αὐ. “τς 

τερον ὅτος γὰρ καὶ τὴν ἑαυτξ ψυχὴν ἐκπρακτον τσοιεὶ Ἰῃ Οδᾶγ, πιΐῃ. 

ΑΙεχ. τί ἐλαζονεύει Ομιγίοίξ. νὶ. 418. γὴ καὶ σποδός] -ξ- φιλαρ- 
γυρου μὲν γαρ ἅδὲν ἀνομωτερον᾽ τος γαρ κοὶ τὴν ταῦτα ψυχὴν τχ- 
πρακτὸν ποιει 248. Οοπιρί. ὅτι ἐν ὅτε. Δἀ βη. οοαι.} ἐπ οὐμα εὐ βή9- 
“εεῖν ἱπίενακεα εἶμι. Οτίρει. 1]. 389. ὅτι χαὶ ἐν τῇ δωῇ αὐτὰ ἰξεδένωτα!, 
τὰ ἰνδόσϑια αὐτῷ. ΓΟ γγίοΙ. νἱ. “φρο, 1ο1. ὅτι ἐν ζωῇ) οτι εν τῇ ζωὴ 
ἄντε τού. - αὐτῷ 248. Οοπηρί. ἔῤῥιψα ] ἐρριψψε τού. ἐρριψγαν τς, 
448. Οοιηρὶ. ΑἸεχ. τὰ ἐνδόσϑια αὐτξ] τα ἐνδοσϑια αντὼ ςς. 

Χ. σκχκώπἼει] ἐκκοπῆει ςς,) 254. σκόπει τοό. χοπἧεει 1ς7, 248. 
ΟομΡΙ. 

ΧΙ. Ἐν γὰρ τῷ ἀποῦ.] καὶ γάρ τῳ ἀποϑ. ςς. 

καὶ σκωλῆκες 23. κα καὶ ΑΙά. 
-------- 

καὶ σκώληκας) 

ἊΣ 
- 

γραμματέως) γραμμα- 

Ὑδέχρυτ δ λοι 

Ἰδαὰ τὸ 

δὴ ]ῳ 

ΩΣ 

“ οωλυὶ 

.Ε- 



στρ “«πλανησίως τὸλ 

ΠΩ 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

βία χαὶ σκώληκας... ̓Αρχῆ ὑπερηφανίας, ἀνθρώπου ἀφιςαμένου ἀπὸ Κυρίου, καὶ ἀπὸ τῷ ὅστοι- 

ἥσαντος αὐτὸν ἀπέςη ἢ καρδία αὐτδ, ἱοτι ἀρχὴ ὑπερηφανίας ἁμαρτία, χαὶ ὁ χρατῶν αὐτῆς 
ἐξομθρήσει βδέλυγμα" διο τᾶτο παρεδό ὅξασε Κύριος τὰς ἐπαγωγᾶς, καὶ κατέφρεψεν εἰς τέλος 
αὐτές. δ ρύνονς ἀρχόντων χαϑεῖλεν ὁ Κύριος, χαὶ ἐχάσισε πραεῖς ἀντ᾽ αὐτῶν. Ῥίζας ἐθνῶν 

ἐξέτιλεν ὁ Κύριος, χαὶ ἐφύτευσε ταπεινὰς ἀντ᾽ αὐτῶν. Χώρας ἐσγῶν χκατέςρεψεν ὃ Κύριος, χαὶ 

ἀπώλεσεν αὐτὰς ἕως ϑεμελίων γῆς. ξήρανεν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀπώλεσεν αὐτὰς, χαὶ χατέπαυσεν 

ἀπὸ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν. Οὐχ ἔχτιςαι ἀνθρώποις ὑπερηφανία, δδὲ ὀργὴ ϑυμξ γενγήμασι 

τ. γυναιχῶν. Σπέρμα ἔντιμον, ὩΌΊΟΥ ; σπέρμα ἀγϑρώπου" σπέρμα ἔγτιμον (ΟΌΤΟΥΣ οἱ φοξόμεγοι τὸν 

Κύριον" σπέρμα ἄτιμον ποῖον : σπέρμα ἀνθρώπου" ᾿σπέρμα, ἄ: ἄτιμον “ποῖον :λοἱ ταραξαίνοντες ἐ ἐν. 

ολᾶς. Ἐν μέσῳ ἀδελφῶν ὁ ἡγόμενος αὐτῶν ἔντιμος, χαὶ οἱ φοξόμενοι Κύριον ἐν ὀφϑαλμωῖς αὐ-. 

18, Πλέόσιος χαὶ ἔνδοξος χαὶ αἸωχὸὲ τὸ χαύχημα αὐτῶν φόξος Κυρίου. Οὐ δίχαιον ἀτιμάσαι 
τησσύσος στη κυρ τόσο οὐ εινεσε ΤῊ ρΠΠΠ ἘΠ ἕπ π- 

ΝΥ͂Ν τ ν- συνετὸν, χαὶ οὐ χαϑἥκει δοξάσαι ἄνδρα. ἁμαρτωλῶν. 

πν δοξασϑήσεται, χαὶ οὐκ ἐςιν αὐτῶν τις μείζων τῇ φοδεμένα τὸν Κύριον. 
.-».-.»" 

ἘΠ Ἐν τ 

“Μεγιςἂν χαὶ χριτὴς ̓ χαὶ δυνάςης 

Οἰχέτη σοφῷ ἐλεύϑεροι 
τ“ πτνν “ ἰλατεργήσεσι; χαὶ ἀνὴρ ἐπιςήμων οὐ γογγύσει. Μὴ σοφίζα ποιῆσαι. τὸ ἔργον σδ, χαὶ μὴ δοξά- 

γχϑ4 

; 

ΓῚ ἩΡῸΝ οἢ 

ΤῸΝ 

! Ἢ ' 

; 

ΕΝ 
Ὁ ͵ 

ν, Τὶ 

ἐν ΠΩ 

ΣΝ 

, 

! 

ὩΣ 

γλάι 

κν 

᾿ 

,“ῃ ᾿ 

ὕὰ 

ζου ἐν χαιρῳ ςεγοχωρίας σϑ. 

αὐτῆς. 

Κεέίασων ἐργαζόμενος ἐν πᾶσιν, ἢ, περιπατῶν» ἢ δοξαζόμενος χαὶ 
ἀπορῶν ἄρτων. Τέκνον, ἐν πτρᾳὕτητι δόξασον τὴν ψυχήν σα, χαὶ δὸς αὐτῇ τιμὴν χατὰ τὴν ἀξίαν 

Τὸν ἁμαρτάνοντα εἰς τὴν ψυχὴν αὐτὰ τίς δικαιώσει; καὶ τίς δοξάσει τὸν ἀτιμάζοντα 

τὴν ζωὴν αὐτΒ; Πτωχὸς δοξάζεται δι’ ἐπιςήμην αὖτ, χαὶ τπολέσιος δοξάζεται διὰ τὸν πσλᾶτον 

αὖτϑ. ὋὉ δὲ δοξαζόμενος ἐν “πτωχείᾳ, ΜΕ πλέτῳ ποσαχῶς; χαὶ ὃ ἄδοξας ἐν. Ἰώ" χαϊγὲν 
᾿ ἔν 

ὡϑμ ποσαχῶς; 

ΣοϑιΑ ταπεινξ ἀνύψωσε αν χαὶ ἐν μέσῳ εἰὐώω χαϑίσει αὐτόν. Μὴ αἰνέσεις ἄνδρα 

τοοιήσαντος 
αὐτὸν}, α αὑτον 187. « 

ΧΙ]. ἀρχὴ ὑπερηφαν. ἐμαρτία] αρχ αμαρτιας ὑπερηφανία 248. 

Οοπρρὶ. Ομ οξ. νἱϊ. ς ς» εἴ 4. καὶ ὁ κρατῶν] καὶ οτι ὁ κρατων ςς. 
ἐξομιξρήσει] ἐξομδρισει τς). εξυθρισει 248. Οοιπρ!. βδέλυγμα] -[- και 

---- ὦ 

᾿ καταςραφήσεται εἰς τελος αὐτες (αυτες νἱγρὶ}}}5 ἱγαπβῆχ. 80 αἱ. πη.) 
ιοό. βδελυγματα τς). -Ἐ χαι καταςραφησεται εἰς τελὸος 248. 
Οὐρὶ. δια τξτο ὅζο. δὰ ἢπ. σοπι.}  ((ὩΡΡΙεζ. ἴπ τπᾶγρ. ἂἷσ α]. τι.) 
ιοό. τὰς ἐπαγωγὰς δίς. δά βη. σοπ).} καὶ κατεςρεφεν εἰς τελος αὖ- 

τες 308. Ὁ μὰ δελο" 

ΧΙΝ. ὧρ (ὄντων) ἀρχοντῶν ὑπερηφάνων 23. 

ψεν 22. καὶ ἐκάϑισε] καὶ ἀνεκαϑησεν τςς. 
ϑὲν 248. Οομηρὶ. Σμ 
 Χν. Ῥίζας ἐθνῶν] Ἕ υπερηφανων 51 1ού, 248. (οπιρὶ. (ΑἸεχ. 

ἴῃ οἰιαγδέξ. τΐποτο.) ἐξέτιλεν 1 ἐξηρεν᾽ 2 .᾽ Ν εξειλε τοό, 248. Οομρὶ. 
ὁ Κύριος} κα ὁ τοό, 248. Οοπιρὶ. ταπεινὰς] ταπείνος 308, 
νὸς ἀντ᾽ αὐτῶν) ἀντ᾿ αὐτῶν ἐν δοζη ταπεινες 248. Οοπρρὶ. 
τῶν] λα ἀντ᾿ τξς. 

ΧΥΨῚ. ὁ Κύριος] α ὁ 248, Οοπιρὶ.. 

Οἢ καϑεῖλεν] χατεςρε- 
3 3 3. Ὁ ἢ 

ὥντ᾿ αὐτῶν] -{- ἐνδο- 

ταήτει- 
ν᾿ ν᾽ 
ἄντ ἂἀυ- 

3 4 4 ἈΝ 

αἰτωλεσεν αὐτὰς) λ ἄντας 

307. δᾺ 
ΧΨΊΙ. Ἐξήρανεν! εξηρεν 53, τοό, τς ς, τς 7, 248, ας 4) 296, 307. 

Οὐομηρὶ. ΑΙεχ. ἐξ αὐτῶ)] ὁ αὐτὲς 55, τού, τς, 1ς79) 254, 307. ΑΙοχ. 
καὶ κατέπαυσεν] - αὐτες τςς.- ἀπὸ γῆς] εκ γῆς 307. 

ΧΥΠΙ. Οὐκ ἔκτιςαι] οὐκ ἐχτισϑὴ 3907. ἀνθρώποις] ἀνϑρωπος 
248. ὑπερηφανία] ὑπερηφάνιαν (Άς) τςς. γεννήμ. γυναικῶν] ργε- 
τηϊτς. ἐν ςς, τού, 157» 254. 

ΧΙΧ. Σπέρμα ἔ ἔντιμον τ΄, ὅζο. δὰ ἔἤη. ΟΠ. ] σπερμα ἀσφαλειας οἱ 

φοβουμενοι Κύριον, χᾶν ἔντιμον φυτευμα οἱ αγάπωντες αὐτόν" σπερμα 
᾿ατιβμιᾶς οἱ ΜΉ τροῦ' ἔχοντες τῶ νομῶ, “τὴς σΛανησ εῶς οἱ ταραξαι- 

νοντες ἐντολᾶς 248. Οοτιρὶ. σπέρμα 3" τ σπέρμα 657 α αἰτεγυῖγ. 
οἰἴπῃ. ἱπίοτιπιθά. τοό. οἱ φοξέμ. τὸν Κύριον] οἱ ᾿ φόδεμ. Κυριον 23. 
ὃ φοδαμενος τον Κυριον 254. σπέρμα ἄτιμον τοῖον τ] σπερμα εντι- 
μὸν οιον τξς. σπερμα ἄτιμον τι (ἔς 'πῆτ2) 3908. σπέρμα ἄτιμον 
τοῖον 2.1 α 1ςς. σπέρμα ἀνθρώπου 41 τες. α στερμα 308. 
οἱ ἱ παραβαίνοντες] οἱ οἱ μὴ ταραδαινοντες ιξς. 

ΧΧ, οἱ φοδέμ. Κύριον] οἱ φοδεμ. τον Κυριον τς, 296, 30), 208. 
ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῷ} -“ τρροληψεως ἀρχη φοῦος Κυριου' ἐχδολης δὲ 
αρχΆ, χαΐ σκληρισμος και ὑπερηφανία (ουπη καὶ ῥτπιο νἱγσυὶ. ταπβῆχ. 

᾿ 8 ελάεπι π|.) τού. -- ωρο ληξεως ἀρχὴ φοΐξος Κυρίου, ἐχξολη δὲ ἀρ- 
“ῆς ἀμωο υὰ και ὑπερηφανία 248. (οηρ]. -- Ὡρὸ λήξεως αἱ ἀρχῆς 

ΨΨΒΕΝΝ δὰ 

. τῶν μειζων 248. Οοπρρὶ. 

νοις ςς) 554. 

φόβος Κυρίου: ἐκδολὴ δὲ ἀρῆς σκληρισμὸς καὶ δ λρὼ ἷπ ομιλταθι. 
τηΐϊηρῖε Αἴδχς 

ΧΧΙΠ. καὶ οὐ «ὐϑήκε και οὐ καϑηχεν 23, τ τού, 1ξς, 1ς7, 
ἧ2ξ4, 107. ΑἸά. ΑἸεχ. 

ΧΧΙΝ. Μεγιςὰν] βμεγιξάνες 23. Οοπιρί. μεγιγαᾶνος τξξ, 307, 
308. μεγιςᾶν δὲ 248. καὶ ὶ κριτὴς] καὶ κριται 248. Οοιηρὶ. καὶ 
δυνάςης] και δυναςαι 248. Οομηρὶ. ϑοξασϑήσεται] ϑαυμασϑησεται 

ξφ, 254. δοξασϑησονται 248. Οομηρὶ. αὐτῶν τίς μείζων] τις αν- 
τῇ φοδεμένε} τῶν φοξεμένων ΑΙεχ. 

ΧΧΨΥ. Οἰκέτῃ σοφῷ] ΟΙΚΕΤῊ συνέτω 23, τού, 448, 30γ. (οπιρὶ. 
οὐ γογγύσει] σὺν γογγήσει (6) τςς. -[- τᾶς δευόμενος (Ά0) 548. 
Ἔ παιδευόμενος ΟομηρΙ. (ΑΙεχ. ἴῃ ομαγαέξ. πιΐποσε.) 

ΧΥῚ. φενοχωρίας σου] α σου τού. ΑἸά. {ῃ 

ΧΧΥΙ. Κρείσσων] κρεισσων γὰρ 248, 254. κρεισσον 307). κρεῖσ- 

σον γὰρ Οοπιρὶ. ἐργαζόμενος] Ἔ καὶ τὲ το μα τού, (τς7. ἴστ. 
περισσενον) 206. ΑἸεχ. Ργατηῖει. ὁ 248. (οπιρί. ἐν τισιν] ἐν το- 

ἐν πᾶσιν, ἣ ἢ περιπατῶν) καὶ τδερισσευὼν ἐν ττᾶσιν 23, 
248. Οοπαρ. ἢ δοξαζόμενος] , ἢ ςς, τοῦ, τςς, 47), 2οδ. "Αἴεχ. 
ἢ ὁ δοξαξομενος 548. Οοπιρί. εργαζομενος 307. καὶ ἀπορῶν] καὶ 
ὑςερῶν ΑἸεχ.΄ ἄρτων} ἀρτε τοῦ, 1ςξ,) 548. Οοπιρὶ.. 

ΧΧΥ ΤΙ]. ἐν τραὕὔτητι] - σου. 248. Οομηρί. δὸς αὐτῇ] ποίησον 

τῇ Ψυχῇ σου ΟΒιγίοξ, χί!. 221. ἀξίαν] τάξην (Π0) τες. 
ΧΧΙΧ. εἰς τὴν ψυχὴν αὐτῷ] α τὴν ΑΙεχ. καὶ τίς δοξάσει] και 

τις ατιμάσει τοό. τὸν ἀτιμάζοντα) τον δοξζαζοντα τοῦ. τον 1 57. 
ΧΧΧ. δὲ᾽ ἐπιρήμην αὐτὰ] διὰ τὴν ἐπιγήμην αὐτῷ ΑΙά. 
ΧΧΧΙ. Ὁ δὲ δοξαφόμενος) ὁ δεδοξασμενος, τοό, 1ς7, 448, 2965. 

307. ΟομΡ]. ΑΙεχ. ἐν πτωχείᾳ, καὶ ἐν τλέτῳ]} εν τλδτῳ, Χῶν εν 
πἸωχεια 23.254. ἢς, ἤῃηε εν ἐεουπάο, 296. ἕν πλότῳ 19] - αντε 307. 
ποσαχῶς) τοσᾶχης 232. ποράπλως 206, 308. καὶ ὁ ἄδοξος καὶ 

αδοζος 43. καὶ ὁ ἄδοξος διο. δὰ ἔπ. οοπ,.} αὶ 307. ΟΟμΠΡΡΙ. ἐν 

πλέτῳ] ἐν στωχεια 23,) 296. καὶ ἐν σττωχείᾳ]} ἐν ττλεγω 23. λα καὶ 
248. ΑἸά. καὶ ἐν ὥλετω͵ 206. | 

1. ἀνύψωσε) ανυψωσεΐ ψΑ ςς, τού, τξς, 197, 248, 254. Οοπιρὶ. 
ΑΙεχ. υψωσει 307. 
296, 307. Οοπιρὶ. ΑΙεκ. καϑίσει] καϑησει 11. 

11, Μὴ αἰνέσεις] μη ἐπαινέσεις (ρτῖπιο ἐπαινέσῃς) τοό. μη αὐ 

ως 1579 248, 26, 207. Οομηρὶ. ΑΙεχ. Μὴ αἱνέσ. ἄνδρα) μὴ ἐπαι- 

νέσης ἄνθρωπον Ομιγίο. 1. 70. βϑελύξῃ] βδελυξει 3.98. ἄνϑρω- 
πον] ἄνδρα͵ Οἰυγίοῇ. Ι. εἶς. (ΠΕ. χὶ. ς72.) 

χεφαλὴν] - αὖτε ἐς, τού, τς ς, 157») 248, 254) 
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Ι. ὡ» 
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δε 



ΞΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. ᾿ 

----πιέΠ..... 0... ὦ 

περὶ πολλὰ ἔςωσαν αἱ πράξεις σδ' ἐὰν τληϑυνῇς, ὃχ ἀϑωωθήσῃ᾽ χαὶ ἐὰν διώχης, ἐ ὃ μὴ χατα- 
"4' 

Ἔςι χοπιῶν χαὶ πονῶν χαὶ σπεύδων, χαὶ τῦσῳ μᾶλλον ὑςε- λάξης, χαὶ οὐ μὴ ἐχφύγης διαδράς. 

μον 

11. 

12. 

13.14. 

17. 

18. 

19. 

δοχία αὐτὰ εἰς τὸν αἰώνα εὐοδωϑήσεται.. 

αὕτη ἡ μερὶς τῷ μισδδ αὖτᾶ. 

20. 21. 

ἐν χάλλει αὐτᾶ, καὶ μὴ βδελύξη ἄνϑρωπον ἐν εδράσει αὐτβ, Μικρὰ ἐν φετεινοῖς μέλισσα, χαὶ 
ἀρχὴ γλυκασμάτων ὃ χαρπὸς αὐτῆς. Ἔν περιβολῇ ἱ ἱματίων μὴ χαυχήσῃ, χαὶ ἐν ἡμέρᾳ δόξης μὴ γεὴ ἐπτεῖρεν 
ἐπαίρξ, ὅτι ϑαυμαςὰ τὰ ἔργα Κυρία, χαὶ χρυπ]ὰ τὰ ἔργα αὐτῇ ἐν ἀνϑρώποιρ. Ηολλοὶ τύραν-- ἐν ντιοίσν δοξ, (κι. 
γοι ἐκάσισαν ἐπὶ ἐδάφους, ὃ δὲ ἀνυπονόητος ἐφόρεσε διάδημα. Πολλοὶ δυνάςαι ἡτιμάσδησαν δτσσιν ανεσερμονος 

σφόδρα, χαὶ ἔνδοξοι παρεδ ϑησαν εἰς χεῖρας ἑτέρων. Πρὶν. ἐξετάσης μὴ μέμψῃ γόησον πρῶτον 

χαὶ τότε ἐπετίμα. Πρὶν ἢ ἀχᾶσαι μὴ ἀποκρίνου, χαὶ ἐν μέσῳ λόγων μὴ π“ἀαρεμδάλλου. 

πράγματος οὗ οὐχ ἕςι σοι χρεία, μὴ ἔριξε, χαὶ ἐν κρίσει ἑμαρτωλῶν μὴ συνέδρευε. Τέκνον; μὴ οἱ ετι συ; 

Ἔςι γωϑρὸς χαὶ προσδεόμενος ἀντιλήψεως, εὑςερῶν ἰσχύϊ, καὶ αἸωχείᾳ περισσεύει, χαὶ 

3] οἱ ὀφϑαλμοὶ Κυρίου ἐπέδλεψαν αὐτῷ εἰς ἀγανᾶ, Μαὶ ἀνώρϑωσεν αὐτὸν ἐκ ταπεινώσεως αὐτᾶ. 

Καὶ ἀνύψωσε χεφαλὴν αὐτξ, χαὶ ἀπεϑαύμασαν ἐπ᾿ αὐτῷ πολλοί. 

ϑάνατος, στωχεία(καὶ)αλᾶτος παρὰ Κὐγ5:: ἐςῖ) Δύσις Κυρίου παραμένει εὐσεξέσι, χαὶ ἡ εὖ.- ΠΝ ᾿ς 

Ἔςι πλετῶν ἀπὸ προσοχῆς χαὶ σφιγγίας αὐτὰ, χαὶ “ 

Ἔν τῷ εἰπεῖν αὐτὸν, Εὗρον ἀνάπαυσιν, χαὶ γῦγ φάγωμαι ἐχ τῶν 

ἀγαθῶν μου χαὶ ἐχ οἶδε τίς χαιρὸς παρελεύσεται, χαὶ καταλείψει αὐτὰ ἑτέροις, χαὶ ἀποϑανεῖ-- τις ΑλλῈ ̓  δ: 

τῶι. Στῆνι ἐν διαϑήχη σὰ χαὶ ὁμίλει ἐν αὐτῇ, χαὶ ἐν τῷ ἔργῳ σὰ παλαιώϑητι. Μὴ ϑαύμαζε, 

οὔκ ) 

Περὶ 

᾿Αγαδϑὰ χαὶ χαχᾶὰ, ζωὴ χαὶ 

᾿ 

πον αἷμόνες 

ὑλως 
στῇ (ἀ..2. 8.) 

ΒΥ 

“δὴ ΟἹ) 

-᾿ Ρ ᾿ 

Ὁ 

ἐν ἔργοις ἁμαρτωλϑ, πίςευε τῷ Κυρίῳ, χαὶ ἔμμενε τῷ τπούνῳ σϑ' ὅτι χξφον ἐν ὀφϑαλμοῖς Κυρία 

διὰ τάἄχες ἐξάπινα σλετίσαι πένητα. Εὐλογία Κυρίου ἐν μισθῷ εὐσεδδς, χαὶ ἐν ὥρᾳ ταχινῇ 
ἀναϑάλλει εὐλογίαν αὐτϑ. Μὴ εἴπῃς, Τίς ἐςΐ ὯΝ χρεία; χαὶ τίνα ἀπὸ τῇ γῦν ἔςαι μου τὲ ῥὼλε 

ἀγαθά: Μὴ εἴπης, Αὐτάρκη τὰς ἐςὶ χαὶ τί ἀπὸ τῇ γῦν χαχωϑήσο μα εν Ἐν ἡμέρᾳ ἀγαϑὼν 2472. πονυσιω." γε 24..25. 
26. ἀμνησία χαχῶν, χαὶ ἐν ἡμέρᾳ χαχὼν ὁ μνησϑήσεται ἀγαθῶν. Ὅτι χϑφον ἔναντι Κυρία ἐν ἡμέρᾳ 

Ὁ 
ὯΝ 11. μέλισσα] ἡ ἰληθδα ς 57) τοό, 1:ς7,) 248. (ομρὶ. Ομγίο. αἰς συνεγείρεε χακα. 1τἸο6. - σοφιὰ και ἐπιζήμη χαι γνωσις νομιοὺ 

χὶ, τάς. ᾿Ἂ παρὰ Κυριον" ἀγάπησις καὶ οδοι καλὼν ἐργὼν παρ᾽ αὐτα΄ εἰσι’ λανὴ ον". }’- 

. Ἰν. τὰ ἔργα Κυρίου] τα ἐργα τὰ Ἄυριξ ςς. -Ἐ ἐρι 248. ΟὐτρΙ. και σχοτος ἀμαρτωλοις συνεκτιραν" τοις δὲ γανριώσιν ἐπι κακὰ . συγίηρα ΡΥ 
ΤῊ : ἐν ἀνθρώποις] λὲν 33ν157, 248, 254) 296, 30). Οομρὶ. τοις “ΕΣ καχια. 248. Οοπιρὶ. -Ἐ εδάφηι, ηἰῇ ἐπὶ κἀκχίᾳ συγίηρᾶ κακὰ, ἴῃ οὔδι. κακὰ. 

ν.ς “], ποις τού. διαῦδεῖ ἐν ἰπ οἰδγδᾶς. υγίποτε ΑἸδχ. ἘΠ ΣΆ] 

ΓΙ ΕΥἹ. ἠτιμάσϑησαν) πτοιμασϑησαν ιοό,. ἑτέρων] ἐταιρων͵ τς}. 
ΧΙ.52.) ΝΙ1. Πρὶν ἐξετάσῃς} τριν ἢ ἐξετασης 23, 855, 248, 2ς4, 307. 

τριν ἐξετασαι τοό. ὁ τριν ἐξετασης τξς. τριν ἢ 
μὴ μέμψῃ) μη μέμφου 68, τού. ΑΙά. μη σεμψει 

Οοπρὶ. ΑἸεχ. 
ἐξετασεις 167. 
ιςς. - δι ἀκοῆς ἴῃ οἰαγαέξ, αὐΐποτε ΑΙεχ. 

“ι΄ ΥὙΠΙι. Πρὶν ἢ ἀκῆσα!] ὰ ἢ 53, ιςς, 2οά. Αἴεχ. κα τριν 308. 
-' μὴ ἀποκρίνου) Ἔ ῥῆμα ἴῃ οἰαγδές. πλΐπογε ΑἸεχ. παριμδάλλου] 

παραδαλλου 23. ταρεμξαλλε ρῆμα 548. Οομνρὶ. 
ΙΧ. ποιρὶ πράγματος) περὶ ὶ δὲ τρώγματος ΑΙά. ἔς σοι χρεία] 

α χρεια 23, 448, 206, 10. ΟοΡ]. διδεῖ χρεία ἴῃ σἰδγ, τη, ἈΪΟΧ. 

Χ. μὴ περὶ πολλὰ] μὴ ἐπι πολλα τς. αἱ τράξεις σον] α σον 
253. ἰὼν τληϑυνῆς] ἐὰν γὰρ τληϑυνῃς ςςν τού, τς7, 248, ἢ ς4. 
Οοπρὶ. ἐῶν διώκῃς} ἐᾶν διωχεις 30). ἃ μὴ ἐκφύγης] ἐὶ μη φυγης 

253. ἃ μὴ ἐχφεύγης ΑΙά. διαδράς] εᾶν Ων 23,253. δρα- 
μοντα τρᾶτᾷ. 8Ὁ αἱ. τὴν τού. οὐ 

ΧΙ. κοπιῶν καὶ τοονῶν] τονὼν καὶ χοπιωὼν 253. τόσῳ μᾶλλον] 

πόσῳ μᾶλλον 111. τοσατὼ μᾶλλον ςςε ιςς, 1ς7, 248, 254. Οοπῃρὶ. 
τὸ σῶμα μᾶλλον (0) 307. ὑγερεῖτα!] Ἑ δὲ ἐπαγίελειαν ὠμῶν ἰδ 
αυτα 2 ς3. ἐδῶ “ᾷιε] κι θὼ! ὙΤδυδΥ χκλη : Ὁ: ἘΣ 

ΧΙ]. καὶ προσδεόμενος] α και 23, ςζ, 1ού, 1ςς, 1ς7» 548, 254, 
ψ; ι. 307. Οοπιρὶ. Αἰεχ. ὑςερῶν ἰσχύϊ] υξέρων ἐσχυει, 307. καὶ στω- 

χείᾳ περισσεύει) καὶ ττωχειᾳᾷ περισσένων ξς, τού, τξς, 157. και 
ῊῪ τὸ σερισσενων πτωχῷ 248, 213. (ουρὶ. περισσεύει] περισευσει 206. 

οἱ ὀφϑαλμοὶ Κυρίου ἐπέδλεψαν] οφϑαλμος Κυριου ἐπεδλεεν 448. 
Οοπρ!. ἔς, πἰἢ ὁ οφϑαλμος, 307. 

. ΧΙΙΠ. Καὶ ἀνύψωσε) καὶ υψωσε τού. ᾿ἀραλὴν αὐτῷ} -Ἐ απὸ 
ταπρινωσέι" σγγγριδηῃς 248, ας3. Οομρὶ. (Αἰεχ. ἴῃ ομαγαξξ, πιΐποτε.) καὶ ὦπε- 

ϑαύμασαν] καὶ εϑαυμασαν τού, 448. Οοπιρὶ, ἐπ᾽ αὐτῷ] ἐν αὐτῳ 
(μ, 55: πολλο!] Ἢ ϑιωρησαντες 23, 248, 253. ΟομΡΙΪ. 

τ ΧΙΝ. παρὰ Κυρίου ἐρί] -Ὲ σοφια καὶ ἐπιγημη καὶ γνωσις νομοῦ 

ταρα Κυριου ἀγαπησις καὶ οδοι καλῶν ἐῤγων τῦαρ' αὐτὰ ἐξινν τλάνη 
και σκοτος (ογ. ἐνοτος) ἀμαρτωλοις συνεκτιραι" τοῖς δὲ τα υπ᾽ ὡσιν 
(ἢς) ἐπι κακια συνγηρῶ κακιᾶ. 23. -Ἐ δοφια καὶ ἐπιρημὴ καὶ γνωσις 
γομου τσαρα Κυριου" αγαπησις χα! οδοι καλὼν ἐργων ταρ᾽ αὐτὰ ες!" 

τελανὴ καὶ σχοτὸς ἀμάρτωλοις συνεχτιξαι" οἷς δὲ γανριωσιν ἐπι κακὶ- 

νου... 

ν" 

Οὐομρὶ. 

τλΐῃ, ΑἸεχ. παρὰ Κύριον, αἀγαπήῆσις και οοι καλων ἐργων τταρ᾽ αὐτὰ 

ἐςι. τλανγη καὶ σχοτος ἀμαρτωλοις συνεχτιραι!. τοῖς δὲ γαυριωσιν ἐπὶ 
κακιῷ σὺν γηρῷ (ἢς) κακα. 2ς3. 

ΧΥ ΠῚ. παραμένει] διαμενεῖ 2 ς3. ᾿ τὸν αἰῶνα] α τον 308. ἐρ ἐκ ζδι ἐιδι “᾿ 
τὸν αἰῶνα εὐοδωϑήσεται] εὐοδοῖ εἰς τὸν αἰωνα 248. Οομηρὶ. τ δι: σ7...»}! ι 

ΧΥΠ. καὶ  σφιγγίας) και σκνηφειας ιοό. αἰχαι ε3ν) ἡ μερὶς φυνείο 
τῷ μισϑ8] ἡ μερὶς αὐτῷ ἀπὸ τῇ μισϑα 23, 248, 2ς3. (οπρρί. αλ ὖ 

ΧΙΧ. καὶ νυν--ἀγαϑῶν μου] και νυν φάγομαι ἀπὸ των ἀγαϑὼν 
μου αδιαλειπΐως τοό. φάγωμα!ι] φαγομαῖι κα ς7, χρό, 307. Αἰά, ἐκ “7 ἦτ γεμ 
τῶν ὠγαϑῶν μου) απὸ τὼν αγαϑὼν μὸν αδιαλειπίως 548. Οοπιρὶ. 
 ἀδιαλείπήως ἴῃ οἰιαγαίς. πλΐποτε ΑΙεχ. τοαρελεύσεται] -[- αὑτὸν 

248, 2ς3. (οιηρὶ. ἀν τὼ ᾿ , 
ΧΧ. ἐν αὐτῇ] αἐν τςς. 

ἔργῳ σου] ἀ ἐν τοό. 

ΧΧΙ, τύρευε τῷ Κυρίῳ] σισευε δὲ Κυριῳ ςς, τού, τες, 157, 348, Ἂμ 

ἐν ἀυτῳ 548, 307). Οοπηρὶ. καὶ ἐν τῷ 

453) 254. (οιηρὶ. Αἰεχ. πιρεῦε δὲ ἢ τῳ Κυριῳ Δοό, 30). τῷ τοόνῳ 
σου] ργβετηϊτῖ: ἐν 253. τῦλετίσαι) πλετησαι 11], 207. 

ΧΧΙΙ. Εὐλογία Κυρίε] εὐλογία γαρ Κυρις ιτοό. ἐν μισϑῷ] ἐμ- 

μέσῳ ΠΙ|. εὐσεδᾶς] ευσεδειας τς). εὐλογίαν αὐτῇ] εὐφροσυνῆν αυ- 

τα ςς, 254. 
ΧΧΙΠ. Τίς ἐς τις ἔτι ἐςι 253. μου χρεϊα] Ἕ ἀρεσχειας 248. 

καὶ τίνα] και τι ιςς. καὶ τινὶ τς 7, 248. Οοἴηρί. ἔραι 
μου] ἐξαι μοι 23, 248, 307. Οὐπρ. εξὶ μου τοό. εςὶ μοι 453: 
τὰ ἀγαϑὰ] κα τα 2ς3. ἌΝ 

ΧΧΙΝ. Μὴ εἴπης] καὶ εἴπης ΑἸά. 
πολλὰ μοι ἃ ἔχω τοῦ, 248. Οοπιρὶ.. 

καὶ τινι ἀπὸ ςς. καὶ οτι ἀπὸ ιξςς. 
τςξς. “ἐν ξωη 248. Οοπηρὶ.. 

ΧΧΝ. Ἐν ἡμέρᾳ ἀγαϑὼν) ἐν ἡμέρᾳ αγαϑῃ 11, τού, «οό. ἐν 
ἡμέρᾳ ἑορτῆς Οτᾷ. ΝΠ ἰϊ. 3ςτ. ὄἄγαϑωῶν] κακων ( ὃς. φοττ. αἱ 
ἴῃ ΕΔ} τς). ἀμνησία κακῶν} αμνησικαχια ἰοό. ἀμνηρία τρέπει 
κακῶν Οτες. ΝΥ], οἰ. καὶ ἐν ἡμέρα κακῶν] καὶ ἐν ἡμέρα ἀγαϑὼν 
1ς). οὐ μνησϑήσεται οὐ μνησϑησομαι ςς. κα αὶ ΑΙά, οὐ μνησϑ. 
ἀγαϑῶν] αμνησια ἀγαϑὼν τς}. 
ΧΧΝῚ. ἔναντι Κυρίου) ἐν οφϑαλμοις Κυριου ςς, 254. Αἰεχ. 
τὰς ὁδὲς αὐτΨ} κατα τα ἐργα ἄντε 248. (οπρρῖ. 

Ζ2Ζε 

4" 

Αὐτάρκη μοι ἐγ] Ἕ καὶ 

Ἔ ἃ ἔχω 253. καὶ τί ἀπὸ] (Μ 
χακωϑήσομα!] καχωθϑησωμᾶι 

Ν 
κατος 

»» 

. ὦ νῇ σκνιφια" Ἂ»Ὃᾳ 

(δ γα" μου {»"» 

μεν 

2λῳ. 



ΣΟΦΊΑ ΣΕΙΡΑΚ. 

ἘᾺΝ εὖ ποιῇς, γνῶϑε τίνι “ποιεῖς, καὶ ἔςαι χάρις τοῖς ἀγαϑοῖς σοῦ. Ἑὐποίησον εὐσεβεῖ, καὶ 

τελευτῆς ἀποῦδᾶναι ἀνθρώπῳ κατὰ τὰς ὁδὸς αὐτῇ. Κάχωσις ὥρας ἐπιλησμονὴν ποιεῖ τρυφῆς, χαὶ 

ἐν συντελείᾳ ἀνθρώπου ἀποκάλυψις ἔργων αὐτᾶ, Πρὸ τελευτῆς μὴ μαχάριζε μηδένα, καὶ ἐν 

τέχνοις αὐτῇ γνωσθήσεται ἀνήρ. Μὴ πάντα, ἄγϑρωπον εἴσαγε εἰς τὸν οἶχόν σου, πολλὰ γὰρ 

τὰ ἵνεδρα τῇ δολίε. Πέρδιξ θηρευτὴς ἐν χαρτάλλῳ ὅτως χαρδία ὑπερηφάγου, χαὶ ὡς ὃ χατάσχο. 

πος ἐπιξλέπει αἰῶσιν. Τὰ γὰρ ἀγαθὰ εἰς χακὰ μεταςρέφων ἐνεδρεύει, καὶ. ἐν τοῖς αἱρετοῖς ΠΕ 

ϑήσει μῶμον. ᾿Απὸ σπινθῆρος τυρὸς πληδϑύνεται ἀγϑρακία, καὶ ἄνϑρωπος ἁμαρτωλὸς εἰς αἷμα 

ἐνεδρεύει. Πρόσεχε ἀπὸ κακούργου, “πονηρὰ γὰρ τεχταίνει, μήποτε μῶμον εἷς τὸν αἰῶνα δῷ σοι. 
᾿Εγοΐχισον ἀλλότριον, χαὶ διαςρέψει σε ἐν ταραχαῖς, καὶ ἀπαλλοτριώσει σε τῶν ἰδίων σα, 

Η β ι 

ΚΕΦ, ΧΙ, 

; 27. 

28. 

29. 

30. 

9 7 ς"ο ᾿ "“ . 3 Ν, Ἱ ϑ Ψ ὶ ϑΘῷ Ε 

εὑρήσεις ἀνταπόδομα, καὶ εἰ μὴ παρ᾿ αὖὐτα, ἀλλὰ ὡαρὰ ὑψίςου. Οὐχ ἕςιν ἀγαϑὰ τῷ ἔγδελε- 5. 
᾿ 3 ν κ᾿ ΄ Ν “  Σἦ κ᾿ ν Ν 93 ͵ “ος 

χίζοντι εἰς κακὰ, χαὶ τῷ ἐλεημοσύνην μὴ χαριζομένῳ. Δὸς τῷ εὐσεβεῖ, χαὶ μὴ ἀντιλάδῃ τὰ ὧμαρ- 4. 
ΠῚ 2 7 [οὐ ρ᾿ ΄- Ἅ, ρ᾿. 3 ς 2 ΄σ΄ἌἈ ἈΝ » "ὃ. Ὁ - ΕΥ̓ »“, » "“Ὡ᾿ 

τωλᾷ. Εὐκοίησον τῷ ταπεινῷ, χαὶ μὴ δῷς ἀσεδεῖ' ἐμπόδισον τὰς ἄρτας αὐτῷ, καὶ μὴ δῷς αὐτῷ, ς. 
Φ ϑ ᾿ 3 ρμὸ , ’ Ὰ, Ἂ, ς ἦ 2 μω ῚῚ ρὸ 

ἵνα μὴ ἐν αὐτοῖς σε δυγας εὐση' διπλάσια γὰρ καχὰ εὑρήσεις ἐν πσᾶσιν ἀγαϑοῖς οἷς ἂν “ποιήσης 
᾽». πὸ Ν ᾿ δ “" 7 9 ΄ ν ἠῷ 

αὐτῷ. Ὅτι χαὶ ὁ ὕψιςος ἐμίσησεν ἁμαρτωλὲς, χαὶ τοῖς ἀσεφέσιν ἀποδώσει ἐχδίχησιν. Δὸς τῷ 
, Ε ᾿ ᾿ Ε ἢ τὰ Ξ 2.» .29 “ι, κε.“ ν 9 , 

; ἀγαϑῷ, καὶ μὴ ἀντιλάξῃ τῷ ἁμαρτωλβ. Οὐκ ἐκδιχηϑήσεται ἐν ἀγανοῖς ὁ φίλος, χαὶ ἃ χρυδήσε-. 8. 
᾿ς “ςΣ , ὅν 9 “,.ΠΘΠΥΌΆΝΝ ; ἐν ϑροὶ 5 “Ὁ 2 ΄ ΝΣ μ᾽ εὐ ρφ ἡ. ὦ 

ται ἐν χαχοῖς ὁ ἐχϑρός. Ἔν ἀγαθοῖς ἀνδρὸς οἱ ἐχϑροὶ αὐτῷ εν λύπη, χαὶ ἐν τοῖς χαχοῖς αὐτῇ 9, 
ν ε ᾿ ὔ ᾿ν ᾿ 4ἢ “2 “ 3 Ν 3Ὀδ τος τέ  ε . Ὁ» 

καὶ ὃ φίλος διαχωρισϑήσεται. Μὴ «ιςεύσης τῷ ἐχϑρῳ σδ εἰς τὸν αἰωνα" ὡς γὰρ ὁ χαλχὸς ἰδ- 

᾿ πἸ 
ΉΩΝ 

ιν ᾿ 3 Ἄ ὍΔΕ πΠ ΦῃῳἬἜΣ)ἭἍ "ἡ Ν ᾿ 

χατίωσε: Μὴ ςἥσης αὐτὸν πσαρὰ σεαυτὸν, μὴ ἀνατρέψας σε ςῇ ἐπὶ τὸν τύπον σε" μὴ χαϑίσης. 

10. 

Ψ ε Ζ΄ 2 " ν ΣΝ ϑῇ Ν ΄ δ 2. Ζ , 
χάι, ὅτως ἡ πονηρία αὖτ. Καὶ ἐὰν ταπεινωϑῇ χαὶ πορεύηται συγχεχυφὼς, ἐπίςησον τὴν ψυ- τ. 

5 ᾿ 2 κμὸ : ϑιΦ 9 »» ἯΝ ΄ Ψ ΄ 

χήν σε χαὶ φύλαξε ἀπ᾽ αὐτῇ, χαὶ ἔσῃ αὐτῷ ὡς ἐχμεμαχὼς Ἐσοπῖρον, καὶ γνώσῃ δτι(δὴ εἰς τέλος 
12. 

αὐτὸν ἐκ δεξιῶν σε, μήποτε ζητήση τὴν χαϑέδραν. σα, χαὶ ἐπ᾿ ἐσχάτῳ ἐπιγνώσῃ τὰς λόγους μου, 

ΟΥ̓ 
7 

; "ρα αἰσῷ κα κ σῶς ΧΧΥΤῚ ἐπιλησμιονὴν) ἐπὶ πλησμονὴν 307. τρυφῆς] τροφῆς τες. 
ἐγ. λισπομῖ πόλλ᾽ Ἔ πολλῆς Β63. καὶ }ῖν. συντελείᾳ ] α ἐν 43, 4:3. “καὶ συντελειὰν 

ἀντ οὐ 448. (οιπρΙ. ἀνθρώπου] ανϑρωπὼν 2.4. Ὁ}. 
γεν φβως τ ἰδ ΧΧΨΠ, Πρὸ τελευτῆς--- μηδένα] Μὴ μακαρίζης ἄνδρα τρὸ τε- 

, Χ,. δ 7. λευτῆς αὐτὸ Ευεδ. Ῥγαρ. Ενδῃξ. ρ. ὅ1ο. ἔς, πἰῆ μακαρίσης, ΤΉεο- 
ἄν ἐγ δὼ ἀοτεῖ. ἵν. ο6. Πρὸ τελευτῆς δὅζο. δὰ ἔπ. οοηι.] Νῖε ὀεαιἡβεαυετὶς δο- 
Ἐν »εΐπεπι απίξ ποῦ ει, φμία πρίοὶς φωα ἜΥ̓ΜΗΣ ἐγμς πουϊξπια, Οτίρεη, ἵν. ςού. 

γνωσθήσεται] ἐπιγνωσθησεται ξς, 253, “44 ἀνήρ] μαῦεῖ ἴῃ οδγ. 
τηϊπογὲ Αἰεχ. ᾿ Σ" 

τ ΧΧΙΧ. εἴσαγε] εἰσαγαγε τούς ὰς ξ, 254) 96. τῇ δολία} τε 
χ σπὸ σ λ ὅς διαδολε τού, 248. Οοτρρὶ. τανῦν ΠΥ. 
ἐπι τ κητλδος ΧΧΧ. Πέρδιξ ϑηρευτὴνὶ πέριξ ϑηρευϑεὶς ΟοΠΡρΡΙ. ὅτως καρδία] 

γγή δτὼ λογος ἐν καρδιῷ ςς, 2:4. καὶ ὡς ὁ κατάσκ.] α ὁ 23, τοῦ, 248. 
εν ὦ Ορπρ!. ἐπιδλέπει τ: τῶσιν] ἐπιξας ἐπι τστωσιν 248. Οοπρρϊ. 

ΧΧΧΙ. εἰς] εἰσὶ (60) τοό. καὶ ἐν τοῖς αἱρετοῖς Χο. δὰ ἤη. 

οοπη. [64.}] α τοό. ἐν τοῖς αἱρετοῖς] ἐν τοῖς εἴεροις 1. κα αἐρετοις 
τς ξ. ἐν τοῖς αἱρετίκοις 248, (ΟΠρΡ]. ἐν τοις αἰνετοῖις 253. ἐν τοις 
ἐργοις 307. ᾿ : 

ΧΧΧΙΙ. ᾿Απὸ σπινθῆρος τυρὸς] απὸ σπινθηρος μικρᾶς 248. 
Οοιηρί. τυοληϑύνεται] τοληϑυνϑησεται ςς, 4 ς4. 

ΧΧΧΊΙΠ. τεχταίγει] τεκταίνεται τού, 248, 307. Οομρῖ. μήποτε 
ν δε. δὰ ἔπ. οοπι.} μήποτε δὼ σοι μῶμον εἰς τον αἰωνα 248. Οοπιρΐ, 

δῷ σο.} δωσει τςς. δὼς 206. 
ΧΧΧΙΝ. ᾿Ἐνοίκισον] ἐνοικησον τοό. ᾿Ἑνοίκισον ἀλλότριον] εν- 

ἐν «δικος ἀλλότριος 43. καὶ διαςρέψει σε) καὶ ϑιαςρεψεις 296. Αἰά. 
. ἐν ταραχαῖς) ἐν ταραχη 23.248,2ς3. Οοπιρὶ. καὶ ἐπαλλοτριώσει] 

καὶ αλλοτριωσει ((ογ. αλλοτριωσ!) 23. τῶν ἰδίων σου} τῶν οδὼν σον 
τς ς. εκ τῶν ἰδίων σου 248. Οοπηρὶ. 

--- 

Ι. ᾿Ἐὰν εὖ ποιῇς] εαν εἰ ποιεις 307. καὶν εὖ ποιης 308. ἐὰν ποιῇς 
ἀγαϑὸν Αἴμδη. 1. 22ς. γνῶϑι] βλέπε ἈτΠδη. 1. οἴ. τίνι ποιεῖς 
τι τοιεῖς οού. : 

11. εὐσεδεῖ] εὐσεξη τού, 307). Οοπιρί. ἀλλὰ] αλλα και 2307. 
οὐ παρὰ ὑψίςου] τσαρα τὰ ὑψιςου 23, ςς» τοῦ, τξς, 1:7, 248, 23, 2:4, 

τς οὐ 307. (ὐοπιρὶ. ΑΙςεχ. 
οἰ ΠῚ. Οὐκ ἔριν ὠγαϑὰ} οὐκ ἐγαι ἀγαϑα 23, 18ξ, 1ς7, 248, 2ς3, 
}" 254. Οοπηρ!. ΑἸεχ. " τῶ ἐνδελεχίφοντι] α τῷ 307. ἐλεημοσύνην] 

ἐλεημοσύνης Οοτηρ!. μὴ χαριφομένῳ] μὴ χωριφομίνω Οοπιρῖ. 
ΙΝ. τῷ εὐσεδεῖ ) τῳ τοό. μὴ ὠντιλῴξη] μη αντιλαμξανε 307. 

᾿καὶ φύλαξε] καὶ φυλαξαι ςς, 68, τού, 248, (4, 206, 307. Οοπρρὶ, 

ΑΙεχ. τῇ ὡμαρτωλξ] α τε τού, 248, 307. Οοπηρὶί. τὰ τσονηρα 3. 

ο Ψ,, τῷ ταπεινῷ] αὶ τῳ ςς» τού, τς ς, 157, 248,2 53, 24, 206, 307. 
Οομρὶ. ΑἸεχ. καὶ μὴ δῷς 15] καὶ μη δὸς 30). τὲς ἄρτους αὐτῷ] 
τὸς ἀρτες σου 23γ248. ΟΟΠΊΡΙ. γὰρ κακὰ] λα κακα 307. εὑρήσεις] 
ευρήσουσιν 111. εὑρησει σοι 248. (οπιρ!. εὑρησει σοι κρυφιως 253. Φ 
εὑρήσει σε ΑΙεκ. οἷς ἄν τποοιήσῃς αὐτῷ] οἷς αν τσοιὴς αντω 23, 48. 
Οοαιρῖ. ΑΙ4, οἷς ἐαν τοοιησης αὐτῶ ςς, 1ς7, 254, 206. Αἰεχ. οἷς ἂν 
ποιησῆς αὐτω ματαιῳς 2ς3. οἷς αν ποιήσεις ἀντ 307. 

ΨΙ. καὶ ὁ ὕψιςος} α ὁ ΑΙ4, τοῖς ὠσεβέσιν] τοῖς εὐσεξέσιν Οοπιρὶ. 
ὠποδώσει ἐχδίκησιν} ἀποδῷ εἰς ἐχϑικησιν ΠῚ. -Ἐ φυλάσσει δὲ αὐτοὺς 

 εαάδῃ,, ηἰδικραταιαν αυτων, 53. ς Κ΄ 

ΥΙ1. μὴ ἀντιλαξη] μὴ ἀντιλάξου ΑΙεκ. τῇ ἁμαρτωλξ) αμαρ- 
σώλω τς. τα 248, 2:3) 307. Οομρί. ΑἸοχ. : 

ΨΠΠΙ. Οὐκ ἐκδικηϑήσεται] ὁ κρυδησεται τς) 254. ορς επιγνῶ- μν 
σϑησεται τοό, 2 οὐκ ἐεκδληϑησεται τξς, 248. ΟΟμρὶ. οὐκ ἐμ» 
᾿δληϑήσεται ΑΙοχ. 

ΙΧ. καὶ ὁ φίλος] α και τξξ. 
Χ. καὶ πονηρία αὐτῷ} ῥγεεπηϊεῖ, καὶ ς ς) 106, 157, 254) 307. 
ΧΙ. καὶ πορεύηται} καὶ πορευσῆται 1ςξ. καὶ πορεύεται ΑἸά, 

συγκεκυφὼς} κεκυφως 307. τὴν ψυχήν σου] τῇ ψυχῇ σου ΑἸεχ, 
Ἴ 

ΑΙ4. καὶ ἔσῃ αὐτῷ] καὶ ἐσὴ ἐπ᾿ ἀντω 3907. ὡς ἐχμεμαχὼς] ὡς ἐκ- 
μασσων (τπιᾶγᾳ. 40 δἷ. τη. καὶ ἐχμαχωφ) 296. ὡς ἐῤμεμαχως 397. 
ὡς ὁ ἐκχμασσων 308. καὶ γνώσῃ] καὶ ἐπιγνωσὴ 2453. κατίωσε 

κατίωχε 2:3. κατίωται Αἴοχ. , 
ΧΙ. Μὴ κήσης αὐτὸν] μὴ ςήσης αὐτῷ ΑἸά, παρὼ σεαυτὸν} 

παρα σεάντὼ ςς, 1ξ7, 248, 253,2 4,206, 307. ΟΟτρΙ. ΑΙεχ. παρᾶ 

σεαυτὸν---καϑίσης] πάρα δεαυτω" μηδὲ καϑισης τού. μὴ ἄνατρ.] 

νᾶ μη ἄνᾶτρ. 2 3. μῆ ἀνατρέψας σε] μη καταςρεψας σε 23. μὴν» 

“ποτε καταςρεψας σε 248. (η)ρὶ. μὴ αναςρεψας σει 55» 157» 798: 

ΑἸεχ. μὴ ἀναςρέψας ΑΙά. ςἢ] ἐξη τος. ΑἸά, γῇ ἔπι τὸν τύπον 
σου] εἰς τὸν τοπον σου ς 253. ἐπὶ τὸν τόπον σου] ἐπὶ τὸ τόπου σου 

2οό, 1.08. τὴν καϑέδραν σον] -[- λαδειν τοό, 248. Οοιρί. ἐπ 

ἰσχώτῳ] ἐπ᾿ ἐσχάτων ςς, τού, (τς ς. ἴοτ. αἰσχατων.) 167, 248, 354) 
2307. Οοπιρί. ΑἸεχ. ἐπιγνώσῃ] ευρησεις τού. κατανυγήσῃ] κατα- 

γυγισὴ. Μη δεσμευσεις δις αμάρτιαν" ἐν γὰρ μιᾷ οὐχ αϑωωϑδήσῳ 68. 

ΑΙά, . ᾿ 

κατιωσαι τοῦ. 



13. 

14. 

15. 16. 

17. 

18. 

12. 

οὐ. 

᾿ 

ΣΌΦΙΑ. ΞΕΙΡΑΆΧ. 
κεΦ. ΧΙ]. 

χαὶ ἐπὶ τῶν ῥημάτων μον καταγυγήσῃ. τίς ἐλεήσει ἐπαοιδὸν ὀφιόδηζτον, χαὶ πάντας τὰς προῦν- 

ἄγοντας ϑηρίοις; "Οὕτως τὸν ἐλ ώρε τμδν ψύα ἀνδρὶ ἁμαρτωλῷ καὶ συμφυῤόμενον ἐν ταῖς ἅμαρ- 

τίαις αὐτῷ, ᾿Ὧραν μετὰ σ8 διαμενεῖ, χαὶ ἐὰν ἐχχλίνης, ὁ μὴ καρτερήση. Καὶ ἐν τοῖς χείλεσιν 
αὐτῇ γλυχανεῖ ὁ ἐχθρὸς, καὶ ἐν τῇ χαρδίᾳ αὐτὰ βελεύσεται ἀνατρέψαι σε εἰς βόϑρον' ἐν ὀφϑαλ-. 

μοῖς αὐτῇ δακρύσει ὁ ἐχϑρὸς, καὶ ἐᾶν εὕρῃ χαιρὸν, οὐκ ἐμπλησθήσεται ἀφ᾽ αἵματος. Κακὰ ἂν 
ὑχαντήση σον, εὐρήσεις αὐτὸν ἐχεῖ πρότερόν σου, χαὶ ὡς βοηδῶν ὑποσχάσει πτέρναν σα. Καινῇ" 

.σεῖ τὴν χεφαλὴν αὐτὰ, καὶ ἐπιχροτήσει. ταῖς χερσὶν αὖτ, χαὶ 'πολλὰ ὼς ἀμ θὰι, χαὶ ἄλλοι- 
ὥσει τὸ ἜΠΕΙΕΝ κύτει. 

Ο ἈΠΤΟΜΕΝΟΣ πίσσης μολονγϑήσεται, χαὶ ὁ χοινωνὼν ὑπερηφάνῳ ὁμοιωϑήσεται ἀὐτῷ. Βά- 
ρὸς ὑπὲρ σὲ μὴ ἄρης, χαὶ ἰσχυροτέρῳ σε χαὶ πτλασιωτέρῳ μὴ κοινώνει" τί χοϊνωνήσει χύτρα ἀρὸς 
λέξητα : αὕτη πιροσχρόσει. χαὶ αὕτη συντριδήσεται. ΠΠλέσιος ἠδί. χαὶ αὐτὸς πρὸσεγεξριμή ητα; δοσχρᾶσει, ἡ συντριξήσεται.. . Πλέσιος ἠδίκησε, καὶ αὐτὸς πρὸσενεθριμή- 

: , ϑ "ΝΗἮῪ δ᾽" 3 ΄ " 

σατο" πτωχὸς ἠδίκηται, χαὶ αὐτὸς προσδεηϑήσεται. Ἐἂαν χρησιμεύσης, ἐργᾶται ἐν σοί" χαὶ 
ΠΝ Ἄ ’΄’ὕ 3 ᾿ς »Ἤ ΄΄᾿᾿ ᾽ Ν 2 : ’ “- ΣΝ » 

ἐὰν ὑςερήσης, χαταλείψει σε. ᾿Εαν ἔχης, συμξιώσεταί σοι, χαὶ ἀποχενώσει σε, χαὶ αὐτὸς οὐ 
΄ 7 ΕΝ Ζ ν » - 2 ΝΝ ᾽ὕ,.- Ζ : Ν 2 9 

“«Φονέσει. Χρείαν ἐσχηχέ σου, καὶ ἀποπλανήσει σε, χαὶ ἀφοσγελάδεταί, σοι, «αὶ δώσει σοὶ ἐλ-- 

πίδα" λαλήσει σοι χαλᾶ, χαὶ ἐρεῖ, τίς ἡ χρεία σου: Καὶ αἰσχυνεῖ σὲ ἔν τοῖς βρώμασιν αὐτξ, 

ἕως ὃ ἀποχενώση σε δὶς ἢ ἢ τρὶς, χαὶ ἐπ᾿ ἐσχάτῳ καταμωκήσεταί σδ᾽ μετά ταῦτα ὄψεταί σε χαὶ. 

χαταλείψει σε, χαὶ τὴν χεφαλὴν αὐτῷ χινήσει ἐπὶ σοί. Πρόσεχε μὴ ἀποπλανηϑής, καὶ μὴ τα- 

πεινωσϑῆς ἐν εὐφροσύγῃ σου. Προσχαλεσαμένου σε δυνάςου, ὑποχωρῶν γίνου, καὶ τόσῳ μᾶλλον 
ὈΡοσΚ λενεΤΑΙ σε. Μὴ ἐμπιπῆε ἵγὰ μὴ ἀπωσϑῆς, καὶ μὴ μακρὰν ἀφιςῶ ἵνα μὴ ἐπκιλησϑθῆς. 
Μὴ ἔσεχε εἰσηγορεῖσϑαι μετ᾽ αὐτῇ, καὶ μὴ πἴςευε τοῖς πλείοσι λόγοις αὐτξ" ἐχ πολλῆς γὰρ 

λαλιᾶς “πειράσει δὲ, χαὶ ὡς «τροσγελῶν ἐξετάσει. ᾿Αγελεήμων. ὃ μὴ συντηρῶν λύγες, ὦ χαὶ οὐ μὴ 

ΧΙΠ. προσάγ. ϑηρίοις] προσαγ. ϑηριον 308. -ἰ- ἑαυτάς Ομιγίοῆ. ση τς. 
ἃ. γγη6. 11. ἠδίκησε] ἡδίκηται 243. καὶ αὐτὸς 19] καὶ αντοῖςς. καὶ 

ΧΙΨ. τὸν τυροσπορενόμενον τον τροσαγοντα 2 ς3. καὶ συμφυ: αὐτὸς προσενεξρ.} και αὐτῇ προσδεηϑησονται 248. Οοπιρ. τρροσ- 
ρόμενον] και συμφερομενον 11]. (ις ς. οοἵτ. υἱὲ ἱπ Ἐά, δ εβάεπι ..)} ενεξριμήσατο] εἐνεδριμησατο 23. τροσενεμδριμησατο τιοό. ]ωχὸς 
και τον συμπεριφερομένον 253. ἐν ταῖς ἁμαρτίαις] α ἐν 253. ὃς. δὰ ἔπ. ςοπι.} τῆωχος πδικησε καὶ αὐτὸς πρροσαπειληϑησεται 48. 

ΧΥ. διαμενεῖ } διαμένει ἐν γασει (ἔογ. σασι) 23. διωμένει ςς9,» τοῦ6, Οὐοηιρί. ττωχὸς ἠδίκηται] στωχος ηδικηϑὴ ς ς» 2 54. 
244, 307. Ῥ ἐν σάσες δικαία 248. Οὐπλρὶ. διαμένει ἐν σασει δικαια 1. καταλείψει σε] ἐγκαταλείψει σε τοό. καταϑλιψει σε 248. 

,. ῶ 43. καὶ ἐὰν ἐκκλίνῃς} α καὶ ἐς, 254. καὶ ἐᾶν ἐκκλινη 263-. οὐ Οομριὶ. 
μὴ αἢ καρτερησῃ] Ἔ απο αδικιας 23, 253. ἃ καρτερησει ξς, ' ἃ μὴ καρ- Υ. Ἐὰν ἔχης} Ργαεπλῖτε, καὶ 548. Οοπιρί. οὐ πονέσει] ἐὶ ποιήσει 
τερει τςς. ἃ μὴ καρτέρησει 1:7, 307. λ μὴ 24. 23. οὐ πονήσει 5.3. οὐ μὴ πονει 307. 
φμ ΧΥῚΙ. Καὶ ἐν τοῖς χείλεσιν] αὶ καὶ ςς, 157, 2537) 254.- ὃ ἐχ- ΝΙ. Χρείαν ἴσχ.] χρειαν τινὰ ἐσχ. 253. καὶ ἀποπλανήσει σε) 
ϑρὺς 1 Ἵ, κὖ 23: Ἔ καὶ πολλὰ ψιϑυρισει καὶ ἐρει σοι καλῶ λέγων καὶ ἀπόπλανᾳ σε 307. δώσει σοι ἐλπίδα] δωσει σοι ἐλπιδὰς 296. 
68. ΑΙ4ά. καὶ ἐν τῇ καρϑδίφ---ὁ ἐχϑρὸς 4] ἐν οφϑαλμοις αὐτῇ δὰ’ καλὼ] κακα τς. καὶ ἐρεῖ} καὶ ἐρεῖς 11]. 
κρυσει" καὶ ἢ ἡ καρδιω αὖτε βελευσεται αναςρεψαι σε εἰς βοϑρον 23. ἔς, ΨΙΙ. ἐν τοῖς βρώμασιν αὐτῷ] αὶ ἐν 248. Οοπηρὶ. ἐν τοις βρωμασιν 
οὐπὶ ἐν τῇ χαρδίᾳ ΡΙῸ ἢ ἢ χαρϑίφι αὐτὰ, Αἰά. ἀνατρέψάι} ἀναςρέψαι αὐτῶν 307. ὠποκενώσῃ] αἀποκενώσει 1ς7, 248. Οοπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ. 
ΑΙά. εἰς βόϑρον) ες βοϑννον ς 5, 344. ἐν ὀφθαλμοῖς] ργϑεπυ τ, καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτῳ] καὶ ἐπ᾿ ἐσχατῶν 23, τού, 248, 2:4. 296. Οομπιρὶ. 
καὶ 253. δακρύσει ὁ ἐχϑρὸς} αὶ ὁ ἐχϑρος 248, 253. Οοπιρ!. ΑΙ4.  καταμωκήσεται] καταμωμησεται 23. καταμῶκ. σου] καταμωκ. σε 
καὶ ἐὰν εὕρῃ] α καὶ ςς, ἃ 54. ξς,1ς4. μετὰ ταῦτα) ργαπιϊτι. καὶ 548. Οοαρὶ. καταλείψει σε] 

ΧΥῚΙ. Κακὰ ἄν] κακα ἐᾶν τού, 1 ς 7, 248, 254, 296, 307. Οοπιρί. κατάληψει σε 308. ἐπὶ σοί] ἐπι σε τοῦ, 296. 

Αἴεχλ. Κακὰ ἀν---ρότερόν σε] ἐᾶν σοι νπαντήση κακα, ἐυρησὴς αυ- ΥΙἼΠΠ. μὴ ἀποπλανηϑης} -᾿ τὴ διάνοια 53; 2,48. Οοπιρὶ. -Ἐ τὴ 

τον τροτερὸν σἘ ἔκει 23. ὑχαντήσῃ σοι] συναντησῆ σοι τού. απαν- δδιανοια σου τοῦ. μὴ τλανηϑης 307. καὶ μὴ ταπεινωϑῆς} κα μὴ ὅς, 

γτήση σοι τς. ὑπόρηση σοι 2 54-ς εὑρήσεις ευρησεις ((οτ. εὐρησ!) 23. 2 δ: ἐν εὐφροσύνῃ σ5] ἐν ευφροσυνὴ χαρδιας σὲ σἈ 23)248,2{3. ΟΟμρΙ. 

αὐτὸν] εαυτον 24. ἐκεῖ πρότερόν "σε προτερον ἔκεῖ σΒ 111,1 ς Φ. α προ- ΙΧ. ὑποχωρῶν γίνου ττ. 2 43. τόσῳ μᾶλλον) τόσατον μαλλον 

τερον 43. πρότερον σον ἐχεῖὶ ςςγ 106, τς}, 248, 2ς4, 296, 307. Θουρὶ. 1ο6. τοσδτὼ μᾶλλον 248 ζΌΟΠΡΙ. τῷ σῶ μᾶλλον (ἢς) 307. προσ- 

. καὶ ὡς βοηϑῶν] καὶ ὡς ἀνϑρωπος βοηϑων 248. Οοπηρ. ὑποσχά- καλέσεταί σε] α σε 23) 1τςς, 307. [{. ςς, τού, 17,254, 296. προσ- 

σει] υποσκαψεῖι 23, 253. νποχαλασὴ 206, 108. υποσχέλεσει 307. χαλεσεται πλεοναζων 248. -ἰ- πλεοναζων 2:3. σε προσχαλίσεται 

πτέρναν σε) τας ττερνᾶς σπ 253: πλεονάζων Οοπιρὶ. σε προσκαλέσηται ΑἸεχ, 

ΧΥΤΙΙ. Κινήσει τὴν κεφαλὴν αὐτ8} καὶ τὴν κεφαλὴν αὐτὰ χινήσει Χ. ἵνα μὴ ἡ ἀπωσϑῆς] λίνα ξητςς,2ς3,2.4. μὴ ἘΠΕ ΘΙ  ἄκρι- 

- 23. ἢσ, ἤπε καὶ, ς,τςς, 248, 253) 307. ΟΟπιρ. ΑΙεχ. τὴν κφα- τῶς τού. -“Ἔ ἀκρίτως 448. Οοπιρί. μη αποϑὴς 307. μδθεῖ ἕνα ἷβ 

λὴν κινήσει αὐτῷ 2.4. τὴν κεφαλὴν αὐτὲ κχινήσει ἐπὶ σοι 1Ἰοῦ, 157, οἶᾶγ. πηῖῃ. ΑἸεχ. μακρὰν ἀφιςὦῷ] μακραν αφιςὼν 68. ΑΙά. μακροὺς 

δει ἴὅ : 

τῷ πλρ δε) “Ω δ, | 

7ζῳο». “44 ἍΝ: 

2: 

γάνι δ) ἔς αφανοἱ 
7 "κοί .ἡ 

“ἕω ἐ!. 22 "3 

ἐγ .ας ἐὰν 

ΦΗ 

Σ 

“Ῥ 

(1 

2οό, 408. ταῖς χερσὶν αὐτῇ} α αὐτὰ 23, 248, 453, 307. Οὐπιρ. ἀφιζὼ 253. ἐπιλησθῃς) εμπλησϑὴς (οοιτ. δὺ αἱ. τὰ. υἱ ἴῃ Εά4) ̓ 

καὶ τσοολλὰ] κ και τιο6. καὶ πολλῷ ὅζο. δὰ ἔη. σοπ.}λ1ςς. δια- 448. 

ψιϑυρίσει} διαψιϑυριει 23, τού, 248. Οοηρί. ψιϑύυρισει ςς, 254. ΧΙ. εἐἰσηγορεῖσϑα!] ἐσηγορεισϑαι τοῦ, 2ς4.. μετ᾽ αὐτῷ] αὐτῷ 

διαψιϑ. καὶ ὶ ἀλλοιώσει] διαψιϑυριζων αλλοιωσες 5 ς3. 2.3. καὶ μὴ τίρξενε] καὶ μὴ τῦιγευσὴς ς ς) 248, 254. Οομ:ρΡΙ. ἐξε- 

τάσει) - τα κρυπῆα σου 43, τού, 448, 4ς3. Οοτηρί. -Ἐ σε ςς, 68, ρὲ. 

ΔΛ) 1. μολυνθήσεται] - ἐν ἀντὴ 248. (οῃ!ρὶ, καὶ ὃ κοινωνῶν] αὐ τξξς, 175) 254. 206. Αἰά. ΑΙεχ. τροσγελασει σε 307. 

248. Οοσιρὶ. ὑπερηφάνῳ] υπερηφᾶνος 1ς ς. ΧΙ]. ᾿Ανελεήμων---λόγους} ἀνελουμόνος οὲ δὲ συντηρήσει λ λόγους σου 7), 

11. μὴ ἄρῃς} -Ἐ ἐν ζωη σου 2348. (οπηρί, καὶ ἰσχυρ. σόν καὶ 2:3. λόγες] λογες σου 23. οὐ μὴ ὶ φείσηται} οὐ μη φείσεται 307. 

πλεσιωτ.} και ε τολεσιωτερωίσοῦγκαι ἰσχυροτέρῳ σου 283. καὶ λε- Ὀοπιρί, ΑἸά. περὶ κακώσεως] σερι κακώσεως σε 248. (οχηρ!. ἀπὸ 

σιωτίρῳ] -ἰ- σου 248, 2.54. 307. (οπιρὶ. ΑἸἰεχ. τωροσκρέσει!} συνχρ- κακωσίως 307. 

--ψΨ , 

φιζ, 02.1 ΖΦ 7: κιε, 
“4... ἐνὰ ὙΣ "ω ἝΩΣ 

41: ίκ ὦ “4, 

ῃ " 
ἐι:ιτ» 



ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

ΚΕΦ, ΧΙ], 
φείσηται. περὶ χαχώσεως χαὶ δεσμῶν. Συντήρησον χαὶ πρόσεχε σφοδρῶς, ὅ ὅτι , μετὰ ὁ τῆς αἸώσεύς τὴ 

σδ περιπατεῖς. Πᾶν ζῶον ἀγαπᾷ τὸ ὅμοιον αὐτῷ, χαὶ πᾶς ἄνθρωπος τὸν πλησίον αὐτῷ, Πᾶσα τς, τ, 
σὰρξ χατὰ γένος συνάγεται, χαὶ. τῷ ὁμοίῳ αὐτϑ τπροσχολληϑήσεται. ἀνήρ.. τί χοιγωγήσει λύχος 17. 

ἀμνῷ; ϑὅτως ἁμαρτωλὸς πρὸς εὐσεξη. Τίς εἰρήνη ὑαίγη πρὸς, χύγα; ; χαὶ τίς εἰρήνη. πλδόίῳ “πρὸς 18. 

πένητα; Κυνηχια λεύντων ὄναγροι ἐν ἐρήμῳ, ὅτως γομαὶ πολΒσίων πτωχοί. Βδέ ἐλυγμὰ ὑπερη- 10. 20, 
“ φάγῳ ταπεινότης, ὅτως βδέλυγμα πλεσίῳ “τωχός. Πλέσιος σαλευόμενος ςηρίζεται ὑπὸ Φίλων, 21. 

ταπεινὸς δὲ σεσὼν ἀὀδατονεται ὑπὸ φίλων. - Πλεσίου. σφαλέντος πολλοὶ ἀντιλήπίορες, ἐλά-. 22, 
λῆήσεν ἀπόῤῥητα χαὶ ἐδικαίωσαν αὐτόν" ταπεινὸς ἔσφαλε χαὶ “προσεπετίμησαν αὐτῷ, ἐφθέγξατο 

σύὔγεσιν χαὶ ἐκ ἐδόϑη αὐτῷ τόπος. Πλέσιος ἐλάλησε χαὶ “πάντες ἐσίγησαν, χαὶ τὸν λόγον αὐτῷ 23. 

ἀνύψωσαν ἕως τῶν γεφελῶν' πτωχὸς ἐλάλησε; καὶ εἶπαν, Τίς ὅτος; χὰν προσχόψῃ, τροσανα-. 

τ ρέψεσιν αὐτόν. ᾿Αγαϑὸς ὁ “αλᾶδτος ᾧ μὴ ἐς ν ἁμαρτία, : χαὶ τῷ ογηρᾶ, ἡ πτωχεΐα ἐν ξύμασιν 24. 

ἀσείᾶς. Καρδία ἀνϑρώπε ἀλλοιοῖ τὸ πρόσωπον αὐτῷ, ἐὰν εἰς ἀγαθὰ ἐάν τε εἰς καχά.. Ἴχνος 25.2. 
χαρδίας ἐν ἀγαδοῖς πρόσωπον ἐλαρῦν χαὶ εὕρεσις ππαραδολῶν διαλογισμοὶ μετὰ χόπε. -Ν ᾿ 

ἽΜΑΚΑΡΙΟΣ ἀνὴρ ὃς ἐχ ὠλίσϑησεν ἐν ΕΝ αὐτϑ, καὶ οὐ χατενύγη ἐν λύπη ἁμαρτίας. Μα-. 1. 2. 
2 ΄ 3 ΄ ε Ν ϑ. “Ὁ »μᾳᾷ 9 Ἅ δ)Σό."ἃ ῊὴἈ φ 3 [Ὁ 39 ᾿" 3 Ν, ’; 

χάριος οὗ οὐ χατέγνω ἡ ψυχὴ αὐτϑ, χαὶ ὃς οὐχ ἔπεσεν ἀπὸ τὴς ἐλπίδος αὐτῇ, ᾿Ανδρὶ μιχρολόγῳ 5 

οὐ χαλὸς ὁ πλᾶτος, χαὶ ἀνθρώπῳ βασχάνῳ ἱνατί χρήματα; ὋὉ συνάγων ἀπὸ τῆς ψυχῆς αὐτῇ, ,. 
συναγεῖ ἄλλοις, χαὶ ἐν τοῖς ἀγανοῖς αὖτ τευφήσουσίν ἕτεροι. Ὃ «πονηρὸς ἑαυτῷ, τίνι ἀγαθὸς ς 

ΠῚ ὕςαι; χαὶ οὐ μὴ εὐφρανθήσεται ἐ ἐν τοῖς χρήμασιν αὖτ, Τᾷ βασχαίνοντος ἑαυτὸν ἐκ ἔςι ππονη- 6 

᾿ Γ βότερος, χαὶ τῶτο ἀνταπόδομα τῆς χαχίας αὖτ. Κἂν εὐποιῆ, ἐν λήθη πε, χαὶ ἐπ᾽ ἐσχάτων 7 

“ τὴν χακχίαν αὐτθ, ἹἸΠονηρὸς ὁ ὃ βασκαίνων ἐφϑαλμῷ, ἀποξρέφων τιρόσωπον χαὶ ὕπερο-. 8, 

ὧν ψυχάς. Πλεονέχτου ἐν ἐχ ἐμπίπλαται μερίδι, χαὶ ἀδιχία τ πονηρὰ ἀναξηραίνει Ψψυ- 9. ΄ 
ἀδινάῳ πισν ἢ κ 

'Χπι. καὶ πρόσεχε] καὶ προσχε 3098. καὶ τρόσχες Οοπιρὶ. ΧΧΥΝ. ἐὰν εἰς ἐἀγαϑὰ] εαν τε εἰς αγαϑα 23, κ᾿, τού, 17, 548, 
' σφοδρῶς} σφοδρα 68. ΑἸά. Ἐ τὰ ἀκδεῖιν τού, 248. (οπιρί. περι 253, 254, 307. Οσπιρί. ΑἸεχ. εἰς κακά] -- και αγαϑυνει προσωπὸν Κ᾽ υγ' 
πατεῖς] -ἰ ακξὼν αὐτὰ εν ὑπνω σου Ὑρηγορῆσον' τταση ζωη σὰ αἀγαπὰ ἔν τέρψει. καρδια . ϑαλλουσα τού, 248. (υπιρί. (ΑἸεχ. ἴω οἰιλγαέ!, - γὁ)» 

τον Κυριον" καὶ ἐπικαλξ αὐτὸν ἐν σωτήρια σου. τοό. -- ἀκβὼν ταυστα τηΐπογβ.) εἰς τσονηρᾶ, καὶ ἂν καὶ αγαϑυνει πρόσωπον ἐν τέρψει καρδια εν- ΠΡΙῚ 
εν ὑπνω σου γρηγορῆσον πασὴ φωη ἄγαπα τον Κυριον και ἠβμον αυ- ϑϑαλλεσα 253. ἀὐδεν δή τὲ. κ8, 

᾿ τον εἰς σωτηριᾶν σου. 248. Οοπ)ρί. - εράεηι, π1Π ἐπικαλξ αὐτξ, ἷἰπῃ ΧΧΥῚ, ττρόσωπον ἱλαρὸν] Γ. 23. πρόσωπον ἰλαρυνει ((εσ. ηλα-. Α' 

ΟΧ. οδαγαᾶς. ποΐπογε Αἰεχ. ὀρ! ὁ αχεὼν αὐτὰ εν ὑπνοῖς σου καὶ Ὑρηγορη- ρύνει!) τξς. τροσωπὸν ϑαλλον 248, ΟΟπηρ].. διαλογισμοὶ] διαλογι- ἵ ὑγαλοῦσι 
σεις πασῃ φωη ᾳγάπα τον Κύριον καὶ εἐπικαλξ αὐτὸν εἰς σωτηριαν σμος 23,253. ΟΟΠΊΡΙ. διαλογισμὼν 307. μετὼ κόπε] μετὰ κοῦμε “΄ Ἶ ᾿ 

ον δ ἡ Τ᾽ σου Ὧς83. 23. μέτα κοπων. "δῦ; 157, 284, 206. Αἰεχ, μέτα κοπὸν τς. -}} 
᾿ Ἀν, Πᾶν ζῶον] ἕκαςον ζῶον Ογη!!!. ΑΙεχ. ἵν. 944. τὸ ὅμοιον, χυν 4. 78 

ἃς αὐτῷ 7 τὸ ὁμοῖον αὐτὰ 23) 68, τού. ΟΠ γίο. ἰχ. 461. χὶ. 12. καὶ " Μακάριος ἀνὴρ] μακάριος ὡς ἀληϑὼς ἀ ἀνὴρ ΟΙεπ). ΑΙεχ. Ρ. 2οο. 
πᾶς ἄνθρωπος] - ἀγάπα 248. Οομηρὶ. απας 244. Ο εγίοί. 1. οἷ. λ ὀνὴρ ΙΠάοτ. Ρεὶ. Ρ. 116. ἐν ςόματι αὐτῷ} ἐν τω φύματι αὐτῷ 
καὶ πᾶς ἄνϑρωπος---συνάγεται ἷπ οοπι. (64.7 α οὑπὶ ἰηίετηηεά, ΟΥ̓. 2423, ςς, 248, 2:4. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. ἐν γομᾶτι αὐτῶν 307. ἐν γλώσσῃ 
Αἰεχ. 1. οἷ. τὸν πλησίον αὐτῷ α αὐτὰ ςς, 2.4. τὸ πλησίον αὐτόὲόἠ αὐτῷ ΙΠάογ. Ρεὶΐ. 1. οἷ, καὶ οὐ κατενύγη] καὶ ὃς οὐ κατενυγη τού. 
ΑΙά. ἐν λύπῃ] ἐν τληϑει 248. Οοπηρὶ. ὡμαρτίας] ἁμαρτιῶν ἐς, 1 5 ζ» 

" ΧΥ͂Ὶ. ἢ δνὰ σὰρξ] ῥγατηῖτε, καὶ 30). κατὰ γένος] -ἰ αὐτῆς 157», 548, 554. Οὐοπιρὶ. Αἴοχ. αμαρτωλων 207. νὰ 
νος ςς, αξ4. συνάγεται συναπΊεται 307. αν δες 11. ἀπὸ τῆς ἐλπίδος αὐτὰ} -ἰ- τῆς ἐπι τὸν Ἱυριον 23, 253. τῆς ες Χ . 

ΧΡ]. ὅτως ἁμαρτωλὸς] ἐδ Ε.Ἐμρερτυλῦ 253. πρὸς εὐσεθη} ε- επὶ Κυριον. τού, 248. (πρὶ. [52:9 2 ἀμ. ΕΗ ἢ Ζ ἦῳ 
ς σέδει 453. ε ὔ 11. οὐ καλὸς] οὐκ αγαϑος 2:3. καὶ ταν βασκάνῳ] καὶ 
ς ΎΥΠΙ. εἰρήνη] εἰρηνὴν τς. ανδρι βασκανω 248. ΟΟμρὶ. 

ΧΙΧ, Κυνήγια) καὶ ὡς ϑηρα (εχ βῆ, 8Ὸ ἱ. πι.) τοό. - νομαὶ ΙΝ. τρυφήσεσιν) ἐντρυφησασιν τξς. τρυφησωσιν 108. 
τ ωλεσίων] νομὴ λεσίων 253. Ὡτωχοί ] ργαΠΗ τ. οἱ 43, τού, τξςς, Ν. ἑαυτῷ] σεαυτῳ 253. ἀγαϑὺς ἔραι] τι. 448. Οοπιρ!. καὶ ὁ 

το χρη, 263. μὴ] καὶ οὐχ 248. (πιρ!. εὐφρανθήσεται) ευφρανϑὴ 23, 253, 307. ΟἹ 
ΧΧ, Βϑέλυγμα ὑπερηφάνῳ) βδελυγμα ὑπερηφάνων 448. (ομρὶ.᾿ ἐν τοῖς χρήμασιν αὐτϑ] εν Τοῖς αγαϑοις αντὰ 323, 2 253. ἐπι τοῖς χρῆ" -.- 

ταπεινότης] ταπεινωσις 2ξ4, 296. Αἰεχ. βδέλυγμα πλεσίῳ] βδὲ. μασιν αὐτὰ ςςγ1ξξν 157, 254. 
λυγμα πλεσιατςς. ΝΙ. βασκαίνοντος] βασκανοντος 111. ἐκ ἔςι πτονηρότερος] δα ἐξ 

ΧΧΙ, ὑπὸ φίλων τ"--ὐπὸ φίλων 2] α ἈΠποσυῖγ. σαπὶ ἰηϊαττηοά, ας ς. πτονηροτερον τοό. τᾶτο ἀνταπόδομα] τεῖο τὸ ἀνταπόδομα 1ξξ) 253. 
ταπεινὸς δίς. δὰ ἤπ. οοπ).}] τοό. ταπεινὸς δὲ] ττωχος δὲ 248. τῆς κακίας] τῆς καρδιας τξς. 
Οὐπιρὶ. τροσαπωϑεῖται] τροσαποϑανειται 2οὅ, 308. ΨΠ. Κἀν εὐποιῃ!] καὶ εὐποιη τς ς. καὶ εαν εὐυποιησὴ 248. (ΟΠΙΡΙ. 

ΧΧΙΙ. ἐδικαίωσαν αὐτόν] εδικαιωσαν πολλοι τςς. ταπεινὸξΓ καὶ ἐᾶν εὖ ποίει 30). καὶ εὐποιει 308. ἐν λήϑῃ ποιεῖ] εχ, ἑκὼν ποιεῖ 
οΙ ἀ ἔσφαλε] τάπεινος οὐκ ἐσφαλε4ς3. ταπεινὸς ἐλάλησε 307. ταπεινὸ 4248. (ΟΡ, καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτων] καὶ ἐπ᾿ ἐσχατῳ 243. ἐκφαίνει!) 

᾿ ἐσφάλη Αἴεχ. προσεπετίμησαν] ποροσετιμησαν ἰού, 283. ἐχφᾶνει ξς) 248, 254. (ΟΠ. 
ΧΧΠΙ]. ἀνύψωσαν] 'ανυψωσεν 30). ἀἰνύψ. ἕως τῶν νεφελ.)} ὡς  ἜΦΓΨΓΠΠ-. ὁ βασκαίνων] -Ἐ ἰδεῖν 248. Οοπιρ. ὀφϑαλμῷ] οφϑαλ- 

τῶν νεφελ. ανυψ. 4:3. καὶ εἶπαν] καὶ εἶπον τοό. κἀν τροσκόψη})] μον εαυτα 11]... - ἑαυτῶ ΑἸεχ. . 
καὶ ἐὰν τοροσκοψη 248. (οπιρί. καν τροσκοψει 3.08. τροσανατρέ- ΙΧ. Πλεονέιτου] τολεονέκτου δὲ ΑΙεχ. οὐκ ἐμπίπλαται] ὁ σιμ- 
ψεσιν) πτροσανατρεπουσιν 3ο7. ΑἸεχ. ᾿ Γ΄ πλᾶται 248, 253. (ΟπΊρῖ. μερίδι] μεριδα 111. μεριδὸς τού, “48. 

ΧΧΙΝ. ᾿Αγαϑὺὸς] -Ἐ ἐξὶν ΑΙεχ. ὁ τλᾶτος] κ ὁ 3098. ᾧ μή Οοπρὶ. Αἰεχ. ῥγαπιῖτ, εν 253. - πονηρὰ 308. καὶ ἀδικία το- 
τως ἔριν] ὦ μὴ προσεριν 248, 253. Οοπιρί. ἐν σόμασιν ἀσεδξς εν ξοόματι νηρὰ] καὶ αδικιῶ προνηρου 448. Οομαρὶ. ὑνχὴν) Ἔ αὐτὰ 23, 248. ζη 
7 ἀσεδὰς ςς, τού, (τς ς. ἴογ. ςοματη) 1ς 7, 248, 296, 307. Οοπιρί. Αἰ Αἴεα.. ΓΟ ομρρὶ. 

ὙΡ̓Σ ἐν σόμασιν εὐσεδδς, ΑΙά. : ἊΣ: 



ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

κεῷ. Χιν. -" τ ΤΩ 
10. 1τ. χἥ».:. ᾿οφϑαλμὸς. πεονηρὸς φϑονερὸς ἐ ἐπ᾽ ἄρτῳ, χαὶ ἐλλιπὴς ἐπὶ τῆς τραπέζης αὐτῇ. Τέκνον, 

12. χᾳϑὼς ἐᾶν ἔχεις εὖ εὐποίει. σεαυτὸν, χαὶ προσφορὰς Κυρίῳ ΖΕ ϊῶς πρόσαγε. Μνῆασϑητι ὅτι ϑάνα-.. :αῪ τι τιλι) σὺς 

13. τος ὃ χρονιεῖ, χαὶ διᾳϑήχη ἄδε ἃ ὅχ ὑπεδείχϑη σοι. Πρίν σε τελευτῆσαι εὐπαΐει φίλῳ: χαὶ ατὲ  Ὅ- 

14. τὴν ἰσχύν σου ἔχτεινον χαὶ δὲρ αὐτῷ. Μὴ ἀφυςερήσης ἀπὲ ἀγαθῆς ἡμέρας, καὶ μερὶς ἐπιδυ- 
ις. μίας ἀγαθῆς μή σε πταρελϑάτω. Οὐχὶ ἑτέρῳ χαταλείψεις τὰς ππόνες σου, χαὶ τὸς χόπους σου 
ι6. εἰς διαίρεσιν χλήρου; Δὸς χαὶ λάξε, χαὶ ἀπάτησον τὴν ψυχήν σου, ὅτι ἐκ ἔςιν. ἐν ἄδα ζητῆσαι. 

"7. 18. τρυφήν. Πάσα σὰρξ ὡς ἱμάτιον πταλαιδται" ἡ γὰρ δια)ήχη ἀπ᾿ αἰῶνος, ϑανάτῳ ἀποϑανῇ. Ὡς 
ἐυλλνν, ϑάλλον ἐπὶ δένδρου δασέος, τὰ μὲν χαταξάλλει, ἄλλα δὲ φύει" ὅτως γενεὰ σαᾳρχὸς χαὶ 4. “4 Ὅλ 

19. αἵματος, ἡ μὲν τελευτᾷ, ἑτέρα δὲ γεννᾶται. Πᾶν ἔργον Δηπόμενον ἐκλείπει, χαὶ ὃ ἐργαζύ Ἰώ: ΞὉν 

Ἶ ,χο. αὐτὸ μετ᾽ αὐτϑ ἀπελεύσεται. Μαχάριος ἄνῆρ ὃς ἐν σοφίᾳ τελευτήσει, χαὶ ὃς ἐν συνέσει αὐτῇ 

Ἱ 241. διαλεχϑήσεται. ὋὉ διανοέμενος τὰς ὁδὰς αὐτῆς ἐν χαρδίᾳ αὐτῷ, χαὶ ἐν τοῖς. ἀποχρύφοις αὐτῆς 

22.23. γοησήσεται. Ἔξελϑε ὀπίσω αὐτῆς ὡς ἰχνευτῆς, χαὶ ἐν ταῖς εἰσόδοις αὐτῆς ἐνέδρευε. Ὃ «παρα- 

᾿ 24. χύπ]ων διαὶ τῶν ϑυρίδων αὐτῆς, χαὶ ἐπὶ τῶν ϑυρωμάτων αὐτῆς ἀχροάσεται. Ὃ χαταλύων αὐνεγίως 

' 25. τὸ οἶκε αὐτῆς, χαὶ πήξει ττάσσαλον ἐν τοῖς τοίχοις αὐτῆς. Στήσει τὴν σχηνὴν αὐτϑ χατὰ χεῖ- 

" 26. βὰς αὐτῆς, χαὶ χαταλύσει ἐν χαταλύματι ἀγαθῶν. Θήφει. τὰ τέχνα αὐτὸ ἐν τῇ αχέπῃ. αὐτῆς, 5 

' 2. χαὶ ὑπὸ τὸς χλάδας αὐτῆς αὐλισϑήσεται. Σχεπασϑήσεται. ὑπ᾽ αὐτῆς απὸ καύματος, “αὶ ἐγ τῇ 

1 δόξῃ αὐτῆς χαταλύσει.. , 

.4ώ. Ὁ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ Κύριον ποιήσει αὐτὸ, χαὶ ὁ ἐγχρατὴς τῇ νόμου καταλήψεται αὐτήν... Καὶ 
; 7 ). ““ε .Ζ “ ἄν, : " 

3. ὑπαντήσεται αὐτῷ ὡς μήτηρ, χαὶ ὡς γυνὴ παρθενίας προσδέξεται αὐτόν. Ψωμιεῖ αὐτὸν ἄρτον 
72 ’ » » 2 5 νΝ Ν ΝΣ φ᾿ 5 9 

4. συνέσεως, χαὶ ὕδωρ σοφίας ποτίσει αὐτόν. Στηριχϑήσεται ἐπ᾿ αὐτὴν. χαὶ. οὐ μὴ χλιϑῆ, χαὶ ἐπ 

ς. αὐτῆς ἐφέξει χαὶ οὐ μὴ χαταισχυνθῇ. Καὶ ὑψώσει αὐτὸν παρὰ τὰς πλησίον αὖτε, χαὶ ἐν μέσῳ 
6. ἐκκλησίας ἀνοίξει ςόμα αὐτ. Ἑὐφροσύνην καὶ ςέφανον ἀγαλλιάματος χαὶ ὄνομα αἰώνιον χατα- 

7 2 Ν , ΠΌΣΙΝ Ἷ ᾿ 5. ἡ ". ᾿»Ψ 3 ε “ ᾽ « 
7; χληρογομῆσει. Ου μὴ χαταληψονται αυτὴν ἄνθρωποι ασυνετοῖ, ᾿χαὶί ἄνδρες ἀμαάρτωλοι οὔ μὴ 

Χ. καὶ ἐλλιπὴς δια. δά Άῃ. οομ).} α 107. ἐπὶ Ὧν τραπέζης} ΧΧΙΙ. ἐν ταῖς εἰσόδοις} ἐν ταις οδοις 23. ἢ 5» τού, τςς, τς7, 248, [ςἅ. 

-ν “πι τραπεξη 15. 2.4, 206, 307. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. 

ΕἸ Ψ (. ΧΙ. ἐὰν ἔχεις) ἐᾶν εχῆς 5, 68, Ιού, 1 ς7, 248, 254, οὐδ Οοπιρὶ. ΧΧΙΝ. καὶ πήξει!) καὶ πησσει Π1. καὶ πήξει δις. δὰ βη. οοπι. 

ΑΙά. ΑΙεχ. ἂν εχῆς ἴξςῖ.΄ εὐποίει σεαυτὸν] λ σεαυτὸν 23. εὐποιε Δ 68. Αἰά. και ἐν τοις τοίχοις αὐτῆς πηζει πασσαλον 448, 4ς3. .5.2:- 

σεαυτὼω ξς) 1579) 248, 253) 294. Οομρὶ. . εὖ ποίησον σεαυτω τοῦ. ᾿ εὖ Γ(οπιρί. τοίχοις : αὐτῃς] τοιχρις αυτων ν 308. 

. Η πριη σεαυτω 307. προσφορὰς Κυρίῳ] ττ. 453. ἀξίως}  τοό. ΧΧΥ. τὴν σκχηνὴνζαὐτε! τὴν σκηνὴν αὐτῆς ΑΔ. ἕν καταλύματι “5... 4»... 

ἀξίως πρόσαγε] --.253. τορόσαγε] τροσαγαγε ες, τοό, τςς, 2:4. ὦγαϑων] ἐν καταλυματι ἀγαϑω 23. ὁ ψ. 

ἐρεεὶ ὑπεδύχοη δ} ὑπίλκθαη δῷ 190: ΧΧΨῚ. Θήσει] σησει τος, 157, 307. ρήση 206, 308, καὶ κήσει 

ΧΙ]. Πρίν σε τελευτῆσαι!) τριν ἣ ΤΕΛΈΤΗΑΙ σετού. τριν ἣσε ΑΙεχ. τὰ τίκνα αὐτῷ] τὰ τέκνα αὑτῆς 23. ἔν τῇ σκέπῃ} α τῇ λοό, 

τελευτησᾶι 206, 307, 308. εὐποίε!] εὖ ποίησον ιοό. 208. Αἴεκ. 

ΧΙΥ. Μὴ ἀφυςερήσῃς} μὴ ὑερει 43. πὸ ἀγαθῆς] Βαῦεῖ ἴπ ΧΧΥΠΙ. ὑπ᾽ αὐτῆς] απ᾿ αὐτῆς 11], τοό, 1 ς7, 248, 4οό. Οουνρῖ. 
οἰασαᾶς. τυΐθογε Αἰεχ. τοαρελθάτω] παρελθέτω ςς, τού, τξξγ) 157, «Αἰεχν ἐν τῇ σκέπη αὐτῆς 23, 253. πὸ καύματος} απὸ καύσωνος. (ἐν ὶ 

248, 253) 544, 296. Οοπρὶ. Αἴεχ. ἀξ... πρὸς 
͵ 

ΧΥ. Οὐχὶ ἑτέρῳ] εχ! ετέροις τς, τού, τςς, τς7, 206. ΑἸεχ. εχι 

ετερες 30). ὅχι ἐτερᾶν 309. τὰς τοόνες σου] τὰς εαυτα ττονᾶς 2:3. Ι. Ὁ φοδεμ. Κύριον] ὁ φοξεμ. τον Κυριον 248, ὁς3. (οπιρί. κα ὁ 

εἰς διαίρεσιν} εἰς διαιρέσεις ςς7) τοό, (τςς. ἔοζ, διαίρεσις) 1 ς7, 307. 308. ποιήσει αὐτὸ] ποιησει αὐτὰ 23, τού, 248, 2ς3. (οπιρὶ. κἀὶ ὩΣ: 

Οοπιρί. Αἰεχ. κλήρι]} κληρῶν 307. ΑΙέεχ. ὁ ἐγκρατὴς ὅς. δὰ ἔπ. οοιη.] καὶ ὁ ειληφως γνωσιν νομα ευρησει αὐτὴν 

᾿ ΧΥῚ. καὶ ὠπάτησον! καὶ ἀποτισον ΠΙ. και τ στον τού, 248, 23,253. ὁ ἐγκρατ. τὸ 5 νόμα] ὁ ὁ ἐεγκρώτὴς γνωσεως νομδ 248. (οπηρ!. 

ας3, 296. Οοαιρί. ΑἸά. ΑΙεχ. ἐν δου] ἐν αϑηὴ 43. ᾿ ἐν ἄδει ΑἸεχ. καταλήψεται] ἀντιλήψεται το6. ευρησει 248. (ουρί. νη δ 

ἦρε ζητῆσαι} λα 296, 3ο8. ζητῆσ αι τρυφὴν] μνησϑηναι ζωην 253. τρυ- ται 308. αὐτήν] αὐτὸν 111. αὐτῶν τού. 

φήν] τρυφης 111. τροφη “οὔ, 308. τροφήν ΟΟΠΡΙ. 11, Καὶ ὑπαντήσεται] απαντησεται γὰρ 23, 253. καὶ ὑπαντησει ΤΉΝ, 

ΧΥῚΙ. Πᾶσα σὼρξ] ργαηλτζ. καὶ 307. παλαιξται] παλαιωϑη- κξο τοῦ, τξς, τς7. ΔΙεχι Καὶ ὑπαντήσεται---μήτηρ] καὶ ὡς μῆτηρ 

σεται 30). π᾿ αἰῶνος] εὡως αἰωνος τού. ἡ απ᾿ αἰωνος λ48. ΟΟπιρί. υπαντησεῖ αὐτω 248. Οοπιρὶ. 4. οὐπι ἱπιετηθὰ. 390). αὐτῷ] αὐτὰ 

, ἠποϑανῃ] ἀποϑανείται 43. τελευτῶ τού. αἀποϑάνει 307. ιξς. α3.08. αὐτόν] α τού.᾿ 
ὡ {{ ΧΥΙΙΠΙ. ϑάλλον] ϑαλλου 2οό. ἅὅτως γενεῶ ὅτὼς καὶ γένεα 11. ψωμιεῖ] ψωμιεις 23. ψωμισει τοό. ταοτίσει] ποιῆσει 43. 

τοῦ, (τς ς. ἔοτ. γεναια) 1 ς7, 348, 296, 307. ΟΟΠΏρΡΙ. ΑἸεχ. ἑτέρα δ] τόοτιει τςς, τ ξ7) 254) 206, 307. Οοιρ!. ΑἸεχ. τς 

ςᾳ αλληδὲτες. γωνᾶται] εν δια προγαγματος πο 243... “ς ΙΥ. Στηριχϑήσετα!] γπρισϑησεται ΠῚ, 3: ἐπ᾿ αὐτὴν] εν αυτη 

τ , ΧΙΧ, ἐκλείπει] ἐκλέμψει κατὰ ποιῆσιν 263. ἀν ως; 33: ὑπ᾽ αντῆς τοό. καὶ ἐπ ̓ αὐτὴ. καὶ ἐπ᾿ αὐτὴν 23. καὶ ἐπ᾿ αὖ- 

ἊΝ ςμ ΧΧ. τελευτήσει] μελετήσει ν καλὰ τού, 248,2 ς3. Οοπιρὶ. τέλευ- τῇ ξς, 157» 254. ΑΙοχ. 

τῷ 307. μελετήσει ΑἸεχ. καὶ ὃς ὅζο. 84 ἤη. ςοπι.} καὶ εν συνέσει Μ. καὶ ἐν μέσῳ] α καὶ ςς, 2544. τόμα αὐτῷ] ῬΠΕΠΩΝ: το ξζ, 

ΠΣ διαλεγησεται αγιᾶ. 253. διαλεχϑήσεται] διαδεχϑησεται αγια 23. τού, 1ς7, 307, 408. Αἷεχ. τὸ γομῶ αὐτῆς τςξ. 

εὐ ἥ αιΣΆ αγια 448. Οοηλρὶ. διαδεχϑησεται, 354. ΝΙ. ςέφανον ἀγαλλιάματος} Ἔ ἸΈΡΡΗΖΕΙ τοό, 248. Οομρὶ. ΑΙεχ.. 

ἥκειν ΧΧΙ. Ὁ διανοόμενος] τὸ ιξςς. Αἰέχ, τὼς ὁδὸς αὐτῆς] τας οδας φέφανον ἀγαλλιάσεως τξςξ) 3927. ὄνομα αἰώνιον} ονομα ἄιωνος 23, “-. 

αντε 448, 407. Οοπηρῖ. ἐν καρϑδίφι αὐτῷ} εν καρδια αὐτῆς 1φ5. 156, 167, 448, 2ς3. Οοπιρὶ. Αἰεχ. κατακληρονομήσει] κληρονομη- 

, ἀποκρύφοις αὐτῆς} ἀποκρυφοις αὐτοῖς τῇς. ὠποκρύφοις αὐτῷ ΑἸά. σεῖι τοῦ. Ἔ αντον 448. (ουΡ!. 

νοηϑήσεται]} ἐννοηϑήσεται ςξ, τοῦ, 14 57157) 248, 253,24, 206, 307. ΥΙ1. Οὐ μὴ καταλήψονται] οὐ μη καταληψωνται τοῦ. Ργαπεε. 

Οοπιρὶ. ΑἸοχ. Π χαὶ 448, 253. Οοπηρί. ἄνθρωποι ἀσύνετοι] ἴτ. το6. καὶ ἄνδρες 

Νο:. Υ. “" ' 25Ὶ4 



ΠΡ ἣν 

»"»- 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

ἴδωσιν αὐτήν. Μακράν ἐς! ἐν ὑπερηφανίας, καὶ ἄνδρες ψεῦςαι οὐ μὴ μνησϑήσονται αὐτῆς. 

ὡραῖος ἄΐνος ἐν ςόματι ἁμαρτωλβ, ὅτι οὐ ἔμεν Κυρίε ἀπεςάλη. Ἐν γάρ σοφίᾳ ῥηϑήσεται αἷ. 

γος, καὶ ὁ Κύριος εὐοδώσει αὐτόν. Μὴ εἴπης, Ὅτι διὰ ΚΥΡΙΡΣ ἀπέςην" ἃ γὰρ ἐμίσησεν, ἃ σοι- 

ἥσεις.. Μὴ εἴπης, Ὅτι αὐτός Ἢ ἐπλάνησεν" οὐ γὰρ χρείαν ἔχει ἀνδρὸς ἁμαρτωλβ, Πὰν βὲδέ. 

λυγμᾶ ἐμίσησε Κύριος χαὶ οὐχ ἕςιν ἀγαπητὸν τοῖς φοξεμένοις αὐτόν. Αὐτὸς ἐξ ἀρχῆς ἐποίησεν 

ἄνϑρωπον, χαὶ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐν χειρὶ διαδελίε αὖτ, Ἐδν νέλης, συντηρήσεις ἐντολὰς, χαὶ πί.. 

ςιν ποιῆσαι εὐδοχίας. . Παρέϑηχέ σοι ̓ μ; χαὶ ὕδωρ, ὃ ἐὰν ϑέλης ἐ ἐκτενεῖς. τὴν χεῖρά σϑ, ΓἜγαντι 

ἀνϑρώπων ἡ ἡ ζωὴ χαὶ ὁ. ϑάνατος, καὶ ὃ ἐὰν εὐδοχήση δοϑήσεται αὐτῷ. “Οτι πολλὴ σοφία τῇ Κυ. 
“ ΝΝ ΄ “, ; 

οία, ἰσχυρὸς ἐν δυναςείᾳ καὶ βλέπων τὰ πᾶντα. 
χρώς ᾿ Η ΄ “,,Ἶἦ Γ 3 7 ; 
τὸν, χαὶ αὐτὸς ἐπιγνώσεται πᾶν ἔργον ἀνθρώπου. 

Ἅ» 3 ΞΕ: ΄ 

χεν ἄνεσιν ἐδενὶ ἁμαρτάνειν. 

ΜΗ ἐπιϑύμει τέχνων τλῆϑος ἀχρήςων, μὴ εὐφραίνου ἐπὶ υἱοῖς ἀσεδέσιν. 

Καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὖτ ἐπὶ τὰς φοξδεμένους αὐ- 

Καὶ ἐκχ ἐνετείλατο δδενὶ ἀσεβεῖν, χαὶ ἐχ ἔδω.. 

αν πληϑύνωσι, μὴ 
ἱ ; 3 δῷ ΕΞ 3 ϑ.»" 5 ΄ “, "“Ψ 9 “Ὁ εὐφραΐγα ἐπ᾿ αὐτοῖς, εἰ μή ἐςὶν φύδος Κυρίου μετ᾽ αὐτων. Μὴ εμπιςεύσης τῇ ζωῇ αὐτῶν, καὶ 

᾿ "“Ὃ . ΟΥΝ Υ ΕΝ Ν 23 ρ᾿ ,Ψ, [ Ψἦἢ 

μὴ ἔπεχε ἐπὶ τὸν τόπον αὐτῶν". χρείσσων γὰρ εἷς ἢ χίλιοι, χαὶ ἀποθανεῖν ἄτεχνον ἢ ἔχειν τέχνα 

. 

ὼς 

Γ'! 

Νςπν 

.-- 

ὶ 
ἴὰ 
.κ4! 

ἊΝ 

ο ΟΟΠΙΡΙ. ΑΙεχ. 

ς “- , ΄ Ν ἊΝ, 2 9 ΄ 

ἀσεδη. ᾿Απὸ γὰρ ἑγὸς συνετδ συνοικισϑήσεται “πόλις, φυλὴ δὲ ἀνόμων ἐρημωθήσεται. Πολλὰ 
- ΄ » 2 Ν 3 ΄ ΄ ».. 2 νῷ 3 “ς 

τοιαῦτα ἑώρακα ἐν ὀφϑ αλμοῖς μδ, χαὶ ἰσχυρότερα τότων ἀχῆχοε τὸ ἔς μδ, “Ἐν συναγωγῇ ἀμαρ- 
τωλῶν ἐχχαυϑήσεται πῦρ, χαὶ ἐν ἔϑνει ἀπειϑεῖ ἐξεχαύϑη ὀργή. Οὐχ ἐξιλάσατο περὶ τῶν ἀρ-- 

ΕῚ ρ, ο. ρ' 3 9 ᾽’ Ἁς, ἰϑὲ ’ 

χαΐων γιγάντων, οἱ ἀπέςησαν τῇ ἰσχύϊ αὐτῶν. Οὐχ ἐφείσατο περὶ τῆς παροικίας Λὼτ, ἃς ἐδδε- 
λύξατο διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν. Οὐχ ἠλέησεν εὔνος ἀπωλείας, τὰς ἐξηρμένους ἐν ἁμαρτίαις 

αὐτῶν. Καὶ ὅτως ἑξαχοσίας χιλιάδας πεζῶν τὸς ἐπισυναχϑέντας ἐν σκληροχαρδίᾳ αὐτῶν. Κἂν 

ἢ εἷς σκληροτράχηλος, ϑαυμαςὸν τῶᾶτο εἰ ἀϑωωθήσεται, ἔλεος γὰρ χαὶ ὀργὴ παρ᾽ αὐτ" δυγάςης 
ἢ Ἀ ππ-- 

ἁμαρτωλοὶ] και ανϑρωποι ἀμαάρτωλοι ξξς, τού, τξςς, 2ς4) 206, 307, 

3108. ΑΙεχ. ἴϑωσιν] ιδωσὰν τς ς. 
ΝΠ. ὑπερηφανίας] Ργαπηῖ, απὸ ἰοό. Οοπρρὶ. ἄνδρες ψεῦςαι] 

ανδρες ψευδεῖς 23. οὐ μὴ μνησϑ.} α μη ςς, ας4. Ομ. ἈΠ 5: 
σονται) μνησϑωσιν τοῦ. 

ΙΧ. Οὐχ ὡραῖος] εἰ αὶ γὰρ ὡραῖος Ομιγίο. ϊ.. 428. ΟΥη7Π]}. Ἀϊει: ἷϊ. 
7ητ6. Οὐχ ὡραῖός αἶνος] Νοκ οὶ ,εείοία ἰαις Ὀεὶ Οτίρεη. ἱν. ς 13. 

αἶνος} ῥταεπλῖτι. ὁ 2οό. Ατμδη. ἷ. 798. 864. ἐν ςόματι ὥμαρτωλξ] 

ἐν φόματι ἀμαρτωλων 2.4. παρὰ Κυρίου) ἘΠ τῇ Κυριε ςς, 24. 
ἀπεςώλη] -ξ- αὐτω τοό, 248. Οσπηρί. 

ΧΙ. πέρην] απεριν τςς. ἃ γὰρ ὅζο. δὰ ἔπ. οοπ1.} ἃ γαρ εποι- 
ησεν ἃ βίσησει 307. 

ΧΙ]. Ὅτι αὐτός] α οτι 23, τού, 248, 253) 307. ΟΟπιρὶ. 
ἐπλανησεν] με ἑπλασεῦ ςς, τού, τς 7, 248, 206, 307. Οοπρρὶ. 

ΧΠΙ. Κύριος] ργαπιῖτε. ὁ 23, ςς, τοῦ, 155) 157, 248, 2ς3,) 254, 
29ό, 307. (οπρὶ. ΑἸεχ. 

ΧΙΨ. Αὐτὸς] “τος 23. αὐτος γὰρ ιςς. 
τον τοό. διαθαλίε] διαξολιε 1 ς7. 

ΧΥ. ᾿Εν ϑέλης] εαν ϑέελεις 307. συντηρήσει] συντηρησαι ἐξ, 
157,2 53, 2ζ4. διατηρησεις 307. συντηρήσης ΑΙά. ἐποιησαν) τοι- 
ἡσεῖς τού. 

ἄνϑρωπον] ΡΓαπηΪ. 

ΧΥῚ. Παρέϑηκέ σοι) τσαρεϑῆκε σε 307. παρέϑηκά σ σοι Οἰυγίοί. 
" γ.8. - ὃ ἐὰν ὅς. «ἡ ἔπη. οοπ..} κα ΟΒιγΙοἱΙ͂. 1. οἷδι ἃ ἐὰν ϑέλῃς] 
" τὰν δελείς 307. ἐκτενεῖς} ἐκτεινεῖς 1 7, 254. ἐχτεινον 148. (ουνρὶ. 
τὴν χεῖρά σου] τας χειρας σου 23. 

ΧΥΠ. 
νᾶτον, ὃ ἐδν ϑέλης ἔκτεινόν σε τὴν χεῖρα. Ομνγίος 1]. οἰ. καὶ ὃ ἐὼν 
εὐδοκ.} και σε αν εὐδοκ. 2:3. εὐδοκήσῃ] εὐδοκησει 111, τού, 307. 

ΧΝἹΠΠ. σοφία τῇ Κυρίου] ῬΓαΤΉΪ τ. ἡ ,23. 55» 155, 157, 248,2 ς3, 
2:4. 206. Οοπιρὶ. Αἰεχ. ἡ σοφιὰ τε δε τού. ἡ εὐυδοκια Κυριου 
207. ἰσχυρὸς] Ργατηϊτῖ, καὶ τού, 248. Οουηρί. 

ΧΙΧ. αἀνϑρώπα) αὐτῇ 1ΠΠ|. ανϑρωπων 1τξς. 
ΧΧ, Καὶ οὐκ 15] , και .23» Ιού, τξςς, 157, 248, 2ς3, 2ζ4, 206, 

207. ΟΟμΡΙ. ΑἸοχ. οὐδενὶ ἀσεδεῖν] ἀσεξειν αϑὲένι 248. Οοπιρί. ἔδω- 
χεν} ἐδωσεν ΠΙ.. ἄνεσιν] ἀνϑρωπων ((ογ. ανων) ἃ 3: 
[Γ. τού. ἀνεέσιν τινι 307. 

Ι, τλῆϑος ἐχρήξων] τλησος ἀχρηῆρον, ςς, τού, τςξς, 248, 24. 
μὴ εὐφραίνου] μηδὲ ἐὐϑέδιῦ 5 ξ, 1ςξ,157, 248, 2:4, 

“ξ8.: 307. (πρὶ. Δ]4. ΑἸεχ. 

με; 

ἜἜναντι ἀνθρώπων ἅς. δὰ ἤη. ςοηλ.} τὴν δὴν καὶ τὸν ϑα- ᾿ 

ἄνεσιν ἐδενὶ} ἡ 

ΚΕΦ. ΧΥ, 

Οὐχ 8,9. 
0, 

10, 11. 

11. ᾿Εὰν τπληϑύνωσι] ἐαν τληϑυνθωδι ςς, τού, 1ς}, 4 ς4, 206, 
407. (2308. υἱ ν]άεῖιγ.) εἰ μὴ ὅτε. 44 ἔπ. οοῃ,. εἰ μή ἐςι φόβος μετ' 
αὐτῶν Θεὰ Ομιγίοίε. '. 81. (Οἵ, ν. 300.) μετ᾽ αὐτῶν] ἐπ’ αὐτοῖς τςς. 

᾿ ΠῚ, τῇ ζωῇ αὐτῶν] τὴν ζωην αὐτων τοό. καὶ μὴ--τόπον αὐ- 
τῶν] α τού, 307. ἐπὶ τὸν τόπον] ἐπι τὸ τῦληϑος 43, 55» τς, 157, 
248, 253, 2:4, 206. Οομηρὶ. Αἴδχ. μιγίοί. ἐν. 300. χρείσσων} 

κρεισσον 307. (ὈΠΡΪ. εἶ] Η δίκαιος 248. Οοπηρί. (Δίεχ. ἴῃ οἰαγ, ἡ 

πλΐποτε. ) ἀσεξῃ] - καὶ κρείσσων εἷς ττοιῶν τὸ ϑέλημα Κυρίου ἢ ἢ ἐν 
ρἷοι παράνομοι Ομνυγίοις. 1. οἷε. (( ἢ, ἃ, 261. εἰ 4].) 

ΙΝ. φυλὴ δὲ] αυλη δὲ ο6. ἀνόμων] ασεδων 448. (οπιρί. ἐρη- 
μωϑήσετα!] Ἢ ἐν ταχεῖ τού, 248. (πρὶ. (ΑΙεχ. ἴῃ οἤαγ, πλϊποσε.) 

Υ. ἑώρακα ἐν ἐφϑαλμοῖς μον} εωρακεν ὁ οφϑαλμος μου 23, 548, ὁ κ΄ 
253. Οοπιρὶ. εωραχαν οἱ ἱ οφϑαλμοι μοι 307. ὀφϑαλμοῖς μ5] μὰ 
τηἶττ. τοῖς 2.4. τὸ ἧς μ8] τὸ ες σε 1. 

ΨΙ. ἐν ἔϑνει ἀπειθεῖ] ἐν εϑνει ἀσεξει 207. 

σεται 307. ᾿ ! 
ΝΠ. Οὐκ ἐξιλάσατο] ἐκ ἐξιλᾶτο Π1|. ρταιηἶττ. καὶ 254." περὶ 

τῶν ἀρχαίων γιγάντων} πέρι των αρχαιὼων τσαντῶν γιγαντων 248. 
Οοπιρὶ. τῇ ἰσχύϊ αὐτῶν] ἐν τὴ ισχνι τῆς ἀφροσυνης ἀντῶν τού, 248. 
Οοπρρὶ. (ΑἸεχ. οὐπὶ ἐν εἰ τῆς ἀφροσύνης ἴῃ οἰιαγαέξ. πηποτε.) τὴ ἰσχύι 
ἄντὼ 308. 

ΙΧ. Οὐκ ἠλέησεν] ρταεπιῖτι. καὶ τού. ῥγαβπηῖτί. οὐκ ημελῆσεν καὶ 

1ξς. 
448. Οοπιρί. ἐν ἁμαρτίαις αὐτῶν] -Ε ἃς ἐποιὰν 248. Οομρὶ. 

Χ. Καὶ ὅτως δτο. δὰ ἤη. ςοπ,.7 μαςιγων, ἐλεῶν, τυπων, ἰώμενος 

Κύριος εν οικτιρμώ καὶ παιδεια διεφυλαξε (ίοτ. διαφυλαξε) ςς. τοὺς 
ἐπισυναχ. ἐν σκληροκ.} λ (ρρίεῖ. ἴῃ πηᾶγρ;. Δ αἱ. πη. τοὺς ἐξηρμενους 
ἐν σκληροκαρδιαις) το6ό. ἐν σκληροκαρδίᾳ αὐτῶν] ἐν σκληροκαρδιαις 
αὐτῶν 2:4, 307. αὐτῶν] - μαςιγων" ελεων" τυπἼων" '΄ωὠμενος Ἄυριος 
ἐν οἰκτίρμω καὶ τραιδεια διεφυλαξε. τοό. Οοπιρὶ. -ἐ ἐβάεπι, πἷἢ παι- 

δια, 248. 

ΧΙ. Κἂν ἢ εἴς] ἐὼν ἢ εἷς ςς, 2ο8, καὶ ἐὼν ἦ εἷς 248. Οοπιρὶ. κἂν 

εἴη 307. σκληροτράχηλος σκληροκαρδιος 23, 307. σκληροκαρδιος 
και σκληροτραχηλὸς τξς. - εν λαὼ 248. Οομηρὶ. (Αἰεχ. ἴῃ ᾿οβαγδέϊ. 
πήποτε.) ϑαυμαςὸν τῶτο] α τατο 253. παρ᾽ αὐτ} παρ' ἄντω 23, 
ςς, τού, 1ξς, 157, 253, 2584, αρό, 207, 308. ΑΙεχ. ταρ᾽ αὐτῶ δια 

ταχες 248. Οοιαρί. μετ᾽ αὐτὰ ΟἸΙει. Αἰεχ. Ρ. 1:4φι. ϑυνάρη!] ϑυνα- 
ἐῶν 111. δϑυνάςης---ἔλεος αὐτὰ ἴῃ ΩΝ {ε4.} Κύριος γὰρ ἀμφοῖν ὅτος 

μόνος δυνάςης, εὐἱλασμον ἐκχέων. ὀργὴν κατὰ τὸ πολὺ ἔλεος αὐτὰ 

ΟἸΙεπι. ΑἸεχ. 1. οἷ. ἐκχέων] ἐκχέσιν (ας) 68. 

ἐξεκαύϑη] ἘΠΕ Ἢ 

τὲς ἐξηρμένες] τες  ἐξηρημωμενες ἐς, 354. τοὺς ἐξερχομένους ᾿ 

ΕΥ̓͂ 4 



νον 

Ὶ2- 

13. 

14. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 
ς Ψ ΄ ’ , ᾿ Νν ΄ 3 ΄ ΣΝ ἰωὴ ΄ Ζ φ ΄ 3 

24.25. Αχεσόν μου, τέχνον, χαὶ μάϑε ἐπιςήμην, χαὶ ἐπὶ τῶν λόγων μου πρόσεχε τὴ χαρδίᾳ σε. Ἔχ- 
26. φαΐνω ἐν ςαϑμῳ παιδείαν, χαὶ ἐν ἀχριξείᾳ ἀπαγγέλλω ἐπιςήμην. Ἐν χρίσει Κυρίε τὰ ἔργα αὖ- 

ρο 3 95 3 ίω Ν, δϑιὶΝἙΝ ΄ 9 Ὅ“Ὁ ’΄ ΄ 39 φ.. 9 ’ 3 39" ἂΜΨ 

4). τῷ ἀπ᾿ ἀρχῆς, καὶ ἀπὸ ποιήσεως αὐτὼν διέςειλε μερίδας αὐτῶν. Ἔχόσμησεν εἰς αἰωνα τὰ ἔργα 
95 φΦὉ0 Ν, ᾿ς 9 ΝᾺ, 3 .. 9 ᾿, 5 “Ὁ Ἅ» 9 4 ἍἭ» 3 4 Ων 2 9». 

αὐτὸ, χαὶ τὰς ἀρχὰς αὐτῶν εἰς γενεὰς αὐτῶν' ὅτε ἐπείγασαν, ὅτε ἐχοπίασαν, χαὶ οὐκ ἐξέλιπον 

,8. ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῶν. Ἕχαςος τὸν τλησίον αὐτῇ οὐχ ἔϑλιψε, χαὶ ἕως αἰῶνος οὐχ ἀπειϑήσουσι 
“ 6.2 3 “ Ν ΝΝ »" 7 3 . “ιι,» ν , .,“»ἑωηρ."» 7 2. Ν -ϑΟΦΘΞ » Σ 

249. τ ῥήματος αὐτᾶ. Καὶ μετὰ ταῦτα Κύριος εἰς τὴν γὴν ἐπέξλεψε, χαὶ ἐνέπλησεν αὐτὴν τῶν ἀγα- 
ρῸ 9 Ὁ Ἁ Ν ΄ 3 ’ ᾿ Ν, ’ ϑ. Ν ϑ ΙΧ ε 9 Ν ϑ "Ὁ 

30. ϑὼν αὐτῇ, Ψυχὴν παντὸς ζῴξ ἐχάλυψε τὸ πωΟρύσωπον αὑτης, χαὶ εἰς αὐτὴν ἡ ἀποςροφὴ αὐτῶν. 

ΚΕΦ. : | 
ΧΥΠΙ. ἦἷἦὕ 2 “ΚἌἨῃΜ“ΐγ᾿ Ν ; » “ Ν 9 » 2 εν Ζ ἢ " δ 
:.ω. ΚΎΡΙΟΣ ἔχτισεν ἐχ γῆς ἄγϑρωπον, χαὶ πᾶλιν ἀπέςρεψεν αὐτὸν εἰς αὐτὴν. μέρας ἄἀριϑμξ Χαι 

ν»»ὦ»2ἡῃκῃἅ᾿ 2. νὉ Ν᾿ ς». “ο΄. ) ΄ ἌΣ» ».- 5:ε ν. » “7 ν᾽. Ν 
4. Χαιρον ἔδωχεν αὐτοῖς, χαὶ ἔδωχεν αὐτοῖς ἐξεσίαν τῶν ἐπ᾿ αὐτῆς. Καϑ' ἑαυτὰς ἐνέδυσεν αὐτὸς ἰσχὺν, 

ΧΙ], πολὺς ὁ ἔλεγχος] ψολὺυ ἐλεγχος 23. τὸ ἔλεγχος 5248. Αἴεχ. α καρδιω 248. Οοπηρί. διανοιεῖται ταῦτα] διανοεῖται μά- 

Οοτηρί. κα πολὺς 24. ΟἸεπι. ΑἸεχ.]. εἶτ, εἴ Ρ. 146. τὰ ἔργα αὐτῷἢ  ταια Αἰεχ. καὶ πλανώμενος] καὶ διεγραμμενος ᾿ιοό. καὶ πλανώμ. 
λ αὐτῇ 253. κρίνει} κτεινεὶ (ίογ. κτινι)ὴ Π1. κρινεῖ ςς, τού, 1ς7, 248, διανοεῖται μωρα] διανοειται τρλανωμ. μωρα 248. (οπηρί. 
2:4, 296, 307. Οομηρὶ. ΟἸει. Αἰεχ. Ρ. 140. ΧΧΙΝ. καὶ μαϑε)] καὶ μαθησῃ 307. πρόσεχε-- Ἐκφαίνω ἴῃ σΟΠη. 

ἢ ΧΠΙ. ἐν ὡρπαάγμασιν]) ἐν ἀρπαγματι 33, ςξ, 15 5,1ς57)248,253) [64.] τροσεχε" τῇ καρδιὰ σου ἐχφανω τοό. τρόσεχε τῇ καρδίᾳ σου] 
24.296. Οομρὶ. ΑἸεχ. καϑυςερήσει] καϑυρερηση τού, 307. Οὐπιρ. τοροσεχεέτω ἡ καρδια σου ςς, 2:4. τῇ καρδίᾳ σ5}] κα σα τξς. 

δὴ ὑπομονὴν] υπομονὴ ςς, τοῦ,1ςς, 157,248,253,254γ206, 307. Οοπιρί. ΧΧΥ,, Ἐκφαίνω] εκφανω 23, ἐς, τοῦ, ις7ν. 248, 2ς3,2.4. ΟΟΠΡΪ. 

ΕἾ ἀςι«τΑϊεχ. εὐσεδὰ ςἿ ἀσεξῆς Οοπιρὶ. ΑΙ4. ΑἸεχ. ἐκφαίνων τςς.0 ἀπαγγέλλω] ἀπαγίελω ςς, τού,:1ς 7, 
ἼΡΗ ΣΙΝ, Πάσῃ ἐλεημοσύνῃ] τασης ἐλεημοσυνὴς 233. τριήσει τό. 548,253. Οομηρ!. ΑἸεχ. ̓  ἐπαγίελλω τςς. ΑἸά. ἐπαγίελω 307. ἐπι- 

πον} Ὥοιει τοπὸν ςς, 254. Ὡοιῆσον τοπὸν 248. (μηρί. τοιηση το- ςήμην] -Ἐ αὐτα τού, 248. Οοιηρὶ. (Αἰεχ. ἴῃ ομαγαέξ. τηΐηογε.) 

πον 307. ἕκαςὁς] ἐκαςος γαρ τού, 248. Οοπιρί. εὑρήσει} -- Κυ- ΧΧΨΝῚ. Ἐν κρίσει] ργαπηῖς. καὶ 248. Οὐρὶ. καὶ ἀπὸ τοι- 
ριος ἐσκληρυνε Φαραω μὴ εἰδεναι αὐτον' ὁπὼς αν γνωσϑὴ ἐνεργηματα ἥσεως--τὼ ἔργα αὐτῷ ἴπ οοπι. {ε4.1 λ 30). ποιήσεως αὐτῶν] τσοι- 
λυτρα (Ης) τη υπ᾽ ερᾶνον" ταση χτισει τὸ ἐλεος αὐτε φανερον" κᾶ! τὸ ἥσεως αὐτῷ ΑΙά, διέξειλεν) διέξελλεν ΑΙά. μερίδας αὐτῶν] μεριδὰ 

φως αὐτῷ και τὸ σχοτος ἐμέρισε τὼ αδαμαντι. 1ο6. -Ἑ οδάεῃ, πἰῇ αντων τοῦ. ων, 

ἐνεέργ. αὐτα, εἰ ττασὴ τὴ κτίσει, 2448. Οοπιρί. (ΑἸεχ. ἷἰῃ οδᾶγ. τηΐῃ. ) ΧΧΝΠΙ. εἰς αἰώνα εἰς τὸν αἰῶνα ΑΙεχ. τὰ ἔργα αὐτ] τὰ ἐργὰ 
ΧΥΠΙ. Ὅτι απὸ Κυρίου] α ὁτι 248. (οιηρὶ. ὅτι παρὰ Κυρίου αὐτῶν 2ς3. καὶ τᾶς ἀρχῶς δες, 84 ἔῃ. οοιη.] και αἱ 'ἀρχα! αντων 

ΑἸεχ. μὴ ἐξ ὕψι] και εξ υψες 23) τοῦ, τξς, τς7, 248, 2.3» 307. εν χεῖρι ((οὐρία ἔμρεῦ ταίαγαπι δΌ εδά. π1.) αὐτα εἰς γένεας γενεων" 8τε 

Οοιρὶ. ΑΙοχ. ἐν λαᾶῳ πλείονι! εν γὰρ λαάῳ πλείονι 307. ΠῚ μὴ ρα ἐπεινασεν ὅτε ἐκοπίασε τοιηματαὰ αὐτδ' καὶ οὐχ ἐξελιπε των ἐργων αυ- 

-- σϑὺὼ] οὐ μὴ γνωσϑω 23; τιοό, τςςν 1ς7» 253, 206, 398. ΑΙεχ. οὐ μη τα εϑὲεν. τού. καὶ ἐν χειρὶ ἀντὰ αἱ αρχα! αὐτῇ εἰς γένεας γενεων' ἅτε 

γνωσϑῃ 307. τίς γὰρ ἡ 1 ψυχή μου] τις γαρ βου ἡ ἡ ψυχὴ τού, 1ς7. ἐπεινάσαν ὅτε ἐκοπιασαν ἐν. τοοιημασιν αὐτο" καὶ ἐκ ἐξελειπον απὸ τῶν 

ΧΥΠῚ. Ἰδὲ ὁ ἐρανὸς] ὁ τςς. ΑΙά, καὶ ὁ ἐρανὸς} ατοό. τὰάόὀ ὀὀεεργῶων αὐτῇ 248. (οπιρὶ. ὅτε ἐπείνασαν] ὅτε ἐπόνεσαν Αἰεχ. ὅτε 

ἘΝ ΘεΣ] ͵..α 23, ιοῦ, τςς, 157. 248, 253, 24, 206, 307. Οοηριὶ. ΑἸεχ. ἐπείνασαν δες. δὰ ἤπ. ςοπι.] α 68. ΑΙά. ὅτε ἐκοπίασαν] - ἀτεησϑε- 

᾿ ΠΝ 

ἀνεξν ἡ τς, ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 
ἀπ". : 

ἐξιλασμῶν, χαὶ ἐχχέων ὀργήν. Κατὰ τὸ πολὺ ἔλεος. αὐτῶ, ὅτως χαὶ πολὺς ὃ ἔλεγχος αὐτῆ" ἂν»-- 

δα κατὰ τὰ Ἔργα αὐτῇ χρίνει. Οὐκ ἐχφεύξεται ἐν ἁρπάγμασιν ἁμαρτωλὸς, χαὶ ἃ μὴ χαϑυςε- 

ρήσει ὑπομονὴν εὐσεξξς. Πάσηῃ ἐλεημοσύνῃ ποιήσει τόπον, ἕκαςος χατὰ τὰ ἔργα αὐτῷ εὑρήσει. 
Μὴ εἴπης, Οτι ἀπὸ Κυρίου χρυξήσομαι, μὴ ἐξ ὕψες τίς μου μνησϑήσεται ; ἐν λαῷ ταλείονι οὐ 

μὴ μνησϑὼ, τίς γὰρ ἡ ψυχή μξ ἐν ἀμετρήτῳ χτίσει; ᾿Ιδὲ ὁ ἐρανὺς χαὶ ὁ ὀρανὸς τῷ ἔραν τῷ Θεξ, 
ἄξυσσος χαὶ γῆ σαλευϑήσονται ἐν τῇ ἐπισχοπῆ αὖτ. “Ἅμα τὰ ὅρη χαὶ τὰ ϑεμέλια τῆς γῆον 

ἐγ “τῷ ἐπιδλέψαι εἰς αὐτὰ, τρόμῳ συσσείονται. Καὶ ἐπ᾿ αὐτοῖς οὐ διανοηϑήσεται χαρδία- χαὶ 

τὰς ὁδὸς αὐτϑ τίς ἐνθυμηθήσεται; Καὶ χαταιγὶς, ἣν ἐκ ὄψεται ἄγϑρωπος, τὰ δὲ πλείονα τῶν 

ἐργὼν αὐτῇ ἐν ἀποχρύφοις. Ἔργα δικαιοσύνης τίς ἀναγ[ελεῖ, ἢ τίς ὑπομενεῖ. μαχρὰν γὰρ ἡ δια- 

ϑήχη. Ἐλατ]άμενος χαρδίᾳ διανοεῖται ταῦτα, χαὶ ἀνὴρ ἄφρων χαὶ πλανώμενος διανοεῖται “μωρά, 

καὶ ὶ γ5] 1 ε" και τὰ ἐν αὐτοις τού, 248. (οπιρὶ. και ἡ γη 206. - καὶ ψῆσαν ις7. καὶ ἐκ ἐξέλιπον] καὶ ἐξελεεπεν 23. απὸ τῶν] αὶ ἀπὸ 

τὰ ἐν αὐτῇ ἴῃ «διαταξξ. πη. Αἴεχκ. σαλευϑήσονται δες. δά ἥη. σοπ,.} 43. 

ἐν τὴ ἐπισκοπὴ αὐτὰ σαλενονται 33,253. ἔς, πἰῇ σαλευϑήσονται, ςξ, ΧΧΝΠΙ. τὸν πλησίον αὐτῇ α αὐτα 23.252. εκ ἔϑλιψε] οὐχ 

ιού, 1ς7, 248, 254. 307. ἡ. Αἴδθχ. ἔς, πἰῆ σαλευϑήσεται, τςς. (296. εξεϑλιψεν 23, ςς, τού, τς ς» 17. 307. Οομηρὶ. ΑἸεχ. καὶ ἕως ἅς. 

ΟΟΙΤ. σαλευϑησονται) Οομρρὶ. δὰ ἔη. ςοπι.Ἶ καὶ οὐ μὴ απειϑησεσιν τω ρημᾶτι αὐτῇ 23. καὶ ἕως 
ΧΙΧ. Ἅμα τὰ ὄρη] ργαεπήῖε. Απας ὁ ὁ κόσμος γεγονως καὶ γινομε- αἰῶνος} καὶ εως τῇ αἴωνος 1ς7,) 30). οὐκ ἀπειϑήσεσι] ἐκ αἀπειϑουσι 

νος ἕν. Θεληματι ἄντε. 248. Ἂς, ἽΑμα τῶ ὄρη---εἰς αὐτὰ] ἐν τῷ ᾧ ἐπιδλές 307. τῇ ῥήματος αὐτξ} τω λογω αὐτῇ τού. τὰ ρήματος αὐτῶν τξς, 

ψαι σε ταραχθήσονται ἐ ἐπὶ σα ὄρη Ομιγίος. ν.66. ἐν τῷ ἢ ἐπιδλέψαι] τῷ ρήματι αντὰῇ τς 7, 253. τὸν λογὸν αὐτξ 248. (οπιρί. κα τὰ 296. 

ἙἝ Κυριον τοῦ. εν τω ἐπιδλεπειν τξς. εἰς αὐτὰ] ες τ᾿ αὐτὰ Κυριον ΧΧΙΣ. Κύριος---ἐπέδλεψε] εἰς γὴν ἐπεδλεψεν ὁ ὃ Κυριος 248. ΟομΡρὶ. 

448. επ᾿ αντα 296. ἐπ᾽ αὐτὼ Κύριον Οοπιρί. τρόμῳ συσσείονται)]͵ εἰς τὴν γῆν] ἐπὶ τὴν γῆν Κ (» 307. ΑΙεχ. εἰς τὴν γῆν ἐπέδλεψε) ἐπε- 

ὄλεψεν εἰς τὴν ν γὴν τιοό. καὶ ὶ ἐνέπλησεν] καὶ κατενεπλῆσεν τού. χᾷἄ!" τ. 248. Οὐοπιρί. συσσείονται] σειονται ([οτ. σιονται) τξς. 

ΧΧ. Καὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς] καὶ ἐπ᾽ αὐτὰς τς. Καὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς---χαρ. επληρῶσεν τξς. 

δια] και ἀξιως καὶ διανοηϑησεται ἐπ᾿ αὐτοῖς καρδια 248. Οοηηρὶ. καὶ ΟΧΧΧ. ψυχὴν) ψυχὴ τοό, χςς, 17. ΑΙοχ. “Π 

τῆς ὁδὲς αὐτῷ} και τας οδας αὐτῆς τξςς. 

ΧΧΙ. Καὶ καταυγὶξ. 1 καὶ 3248. (οπιρὶ. τῶν ἔργων αὖτ} τῶν 1, θεεῖξ τούτη ΕΟΠΊΠΊΒΕΙ ΣΟ; Κύριος ἔκτισεν) και ἐκτισεν τοό. 

ἐργων αὐτων 111. τῶν ἔργων τὸῷὁ Θεὰ Οἴρεη. 1]. 2093. ἐν ὠποκρύ-. 11. ἔδωκεν αὐτοῖς τ} εδωχεν αὐτης 68, τς. Αἷ4. καὶ ἔδωκεν ἄς. 

φοις} ργαπηῖτε. ἐρὶν 248, 307. Οοπιρὶ. Οπρεη. ἰ. οἱξ, ες δὰ ἔπη, ςοπι.] α 68. ΑΙά, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς) α τοό. αὐτοῖς ἐξου- 

χης ΧΧΙΗ!. Ἔργα δικαιοσύνης] Ἢ αὖτις τού, 248. Οοπιρ!. μακρῶν σίαν τῶν] κα 307. τῶν ἐπ᾽ αὐτῆς] ταντῶν των ἐπ᾿ αὐτοῖς γινομένων 

γὰρ) μᾶκρα γαρ τιοό. ἢ ὶ διαϑήκη] καὶ ἐξετασις ἀπαντων ἐν τ- ού. ͵ ᾿ τὴν 

λευτη τού, 248. Οοιηρί. (ΑἸεχ. ἴῃ οδιαγδέϊ. πηΐπογε.) ΠΙ. Καϑ᾽ ἑαυτὰς] καϑ᾽ ἑαυτὸν ΑΙεχ. Καϑ᾽ ἑαυτὰς---ἰσχὺν] 

ΧΧΠΙ. Ἐλατόμ. καρδία} ἐλατίονεμενος καρδιᾳ (τς ς. υἱ νἱάειγ) ενεδυσε δὲ αντες καϑ' ἑαυτὰς ἰσχὺν 248. Οοπρ. Καϑ᾽ ἑαυτὰς ὅς. 

ι 

4» 



ζ χος 

υμωνόννν; ἡ )ρήμασιν αὐτῆς. Παρϑένον μὴ χαταμάνϑανε, μήποτε σχανδαλισϑῆῇς ἐν τοῖς ἐπιτιμίοις αὐτῆς. 

2 ἐπιτιμίοις) ἐν σπιτίμοις 1Π|,.23, 68. ΑΙά. 

Ἁ 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

- ᾿ ΄ ’ ..3 ΄ ᾿, φὸ 4 ΄. ᾿ 

ΜΗ διαμάχου μετὰ ἀνθρώπου δυνάςου, μήποτε ἐμπέσῃς εἰς τας χεῖρας αὐτᾷ, Μὴ ἔριζε μετὰ 
ὶ 7 9 ’ Α, ε φ΄ Ἔ ν᾽ "Ὁ , ΕῚ ὔ Ὗ ᾿ Ε αὶ 

ἀνϑρώπα πλεσία, μήποτε ἀντιςήσῃ σου τὴν ὁλχήν' “πολλᾶς γὰρ ἀπώλεσε τὸ χρυσίον, χαὶ χαρ-- 
Ζ ΄ Ν, 2 ἢ . ᾿, ΓῚ ι 

δίας βασιλέων ἐξέχλινε. Μὴ διαμάχου μετὰ ἀνϑρώπου γλωσσώδους, χαὶ μὴ ἐπιςοιδάσῃς ἐπὶ τὸ 
. ’ [χ4 ." 3 φ’ ς φ΄ ᾽’ 

πῦρ αὐτῷ ζύλα. Μὴ πρόσπαιζε ἀπαιδεύτῳ, ἵνα μῆ ἀτιμάζωνται οἱ πιρῦγονοί σα. Μὴ ὀνείδιζε. 
Ζ ΣΝ ᾿ Ψψ 4 3 Ν, ϑ 2 27 Η 

ἄνϑρωπον ἀποςρέφοντα ἄπο ὡμαρτίας, μνήσθητι ὅτι «πάντες ἐσμὲν ἐν ἐπιτιμίοις. Μὴ ἀτιμάσης 
Σ ρῷ - - 3 ει. ’ . ) “2 ΦΧ "“ - . Σ 

ἄνθρωπον ἐν γήρει αὐτϑ, χαὶ γὰρ ἐξ ἡμὼν γηράσχεσι. Μὴ ἐπίχαιρε ἐπὶ γεχρῷ, μγήσϑητι ὅτι 
μὸ ΄ φ ἋΣ» ρο ᾽ὔ » Ὅ0 ΕῚ ᾿ " 

πάντες τελευτῶμεν. Μὴ σταρίδης διήγημα σοφῶν, χαὶ εν ταῖς “παροιμίαις αὐτῶν αἀγαςρέφξ, ὅτι 
ἍΕΥ͂Σ ἘΝ Ν " » νι ᾽ “2 ΄ 2 

παρ᾿ αὐτῶν μαϑήσῃ παιδείαν, χαὶ λειτεργῆσαι μεγιςᾶσι. Μὴ ἀςύχει διηγήματος γερόντων, 

χαὶ γὰρ αὐτοὶ ἔμαϑον παρὰ τῶν “πατέρων αὐτῶν" ὅτι παρ᾽ αὐτῶν μαϑήσῃ σύνεσιν, χαὶ ἐν χαιρῷ 
ὲ . Ξ 4 ε ρ 3 ρ, " ῳ ὦ 

χρείας δθναι ἀπόχρισιν. Μὴ ἔχχαιε ἄνθρακας ἁμαρτωλδ, μὴ ἐμπυρισϑῆς ἐν πυρὶ φλογὸς αὐτῇ. 
“9 “ Σ)Σ Ν᾿ ’ Ὁ “, οφ Ν,.9 σή ἡ ἔγεὸδ “ῊΗΝἪΝ.ὡνρ» 7 Σ δ 

Μὴ ἐξαναςῇς ἀπὸ “προσώπου ὑξριςδ, ἵνα μὴ ἐγχανίσῃ ὡς ἐνεῦρον τῷ ςόματί σου. Μὴ δανείσης 
; - ᾿ 2: ον ἢ ΄ ε 3 Ν ΄ ἡ Δ δ δε 
ἀνθρώπῳ ἰσχυροτέρῳ σου, καὶ ἐὰν δανείσῃς, ὡς ἀπολωλεκὼς γίνου. Μὴ ἐγ υήση ὑπὲρ δύναμίν 

σου. χαὶ ἐὰν ἐγ[νήση, ὡς ἀποτίσων φρόντιζε. Μὴ διχάξου μετὰ χριτῇ, κατὰ γὰρ τὴν δόξαν αὐ 
᾿ ἀνα ε ἊΝ ς ἷ 3. ἃ , Ν ! Ἵ γῈ ὡρῷ “. ρ »» Ὅ. [οἱ ΄ ον Φ ΄ : ρ᾿ Φδιιν 

τῇ χρινᾶσιν αὐτῷ. Μετὰ τολμηρᾷ μὴ “πορεύου ἐν ὁδω, ἵνα μὴ βαρύνηται χατὰ σδ' αὐτὸς γὰρ 
. Ν 7 » Ν, Ν “᾿ 23 ᾽’ 39. “- .“ Ν ἢ . ΄ 

χατὰ τὸ ϑέλημα αὐτῇ ποιήσει, καὶ τῇ ἀφροσύνη αὐτῇ συναπολῆ. Μετὰ συμώδους μὴ “ποιήσης 
͵ Ἂς τῆς 7 ». Ἀνγονιν ἐν ε δὲ 2»ϑ»ὃ 2 9 ρ 2’ ῳ .μἌιξῷΐ , 

μάχην, χαὶ μὴ διαπορεύβ μετ᾽ αὐτῇ τὴν ἔρημον, ὅτι ὡς δδὲν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτξ αἷμα, καὶ ὅπου 

οὐχ ἔςι βοήϑεια, χαταξδαλεῖ σε. Μετὰ μωρδ μὴ συμθδελεύξ, οὐ γὰρ δυνήσεται λόγον ςέξαι. 

Ἐνώπσιον ἀλλοτρίου μὴ πποιήσης χρυπ]ὸν, οὐ γὰρ γινώσχεις τί τέξεται. Παντὶ ἀγϑρώπῳ μὴ ἔχ- 

φαινε σὴν χαρδίαν, χαὶ μὴ ἀγαφερέτω σοι χάριν. β 

ΜΗ ζήλε γυναῖχα τῇ χόλπε σε, μηδὲ διδάξης ἐπὶ σεαυτὸν παιδείαν πονηράν. Μὴ δῷς γυναικὶ 
ν 7 ἫΝ 5 ν" 3ν ν᾿ 9 ᾿ ν οὸ. .. ε ΄ , 

τὴν ψυχήν σου, ἐπιξῆναι αὐτὴν ἐπὶ τὴν. ἰσχύν σον. Μὴ ὑπάντὰ γυναικὶ ἑταιριζομένη, μήποτε 

, ἐμπέσῃς εἰς τὰς παγίδας αὐτῆς. Μετὰ Ψαλλέσης μὴ. ἐνδελέχιζε, μήποτε ἁλῷς ἐν τοῖς ἐπιχει- κα 

Μὴ δῶς πύρναις τὴν ψυχήν σου, ἵνα μὴ ἀπολέσηξ τὴν χληρονομίαν σου. Μὴ περιδλέπου ἐν ῥύ- 
μαις πόλεως, καὶ ἐν ταῖς ἐρήμοις αὐτῆς μὴ τλανῶ. ᾿Απόςρεψον ὀφθαλμὸν ἀπὸ γυγαιζὸς εὐ- 

ΚΕΦ, 11 
Ι,.2. 

μόρφου, χαὶ μὴ καταμάνϑανε χάλλος ἀλλότριον" ἐν χάλλει γυναιχὸς πολλοὶ ἐπλανήθησαν, καὶ 

α σου 307.. εἰς τὸν αἰῶνα] εἰς τες ἀἴωνας 23. ἐχ ἁμαρτήσεις) οὐ τιζε] φροντισον 248. Οοπιρί. 
μη ἀμαρτήσεις τοό. καὶ μὴ ἁμάρτῃης ΟἸγίοῖϊ. 1. 730. εἰ 4]. (ΟΣ, ν. 
416. νἱϊϊ. 22ς.) ᾿ 

1. μετὰ ἀνθρώπε δυνάς} μετα ἀνϑρωπε δυνατε τςς. 
ΟΠ. μήποτε ἀντιρησῃ} μήποτε ἀντιξὴ τού, 307. Αἰεχ. μηποτε. 

πολλὲς 

ἀπώλεσε) ἐπλανησε ςς, τς7, 307. 
αντιςησει 157. ΟΟπιρί. σοὺ τὴν ὁλκήν] σου τῇ ὁλκὴ 307. 
-ο χρυσίον) αὶ οὐπὶ ἰπιεγηγοί. 23. 
ἐπλανηϑὴ 2.4. 

Π]. ἐπὶ τὸ τῦῦρ αὐτῷ ξύλα) αὐτὼ ξυλα εἰς το τὺρ τξς. 
ΙΝ. ὠπαιδεύτῳ] απαιδευτοις τοό. ἀτιμάφωνται] ατιμενται τες. 

ατιμαζονται 307. ! 
Ν. ἀπορρίφοντα) ἐπιςρεφοντα τού, 248. (ΟΡ. ἀπὸ ἀμαρ- 

τίας] ἀμαρτωλων τςς. στόᾶντες ἐσμὲν] ταντες ἕν ἐσμεν τοό. ἐν 

ΝΙ. Μὴ ἀτιμάσῃς} μη ατιμαζε 307. ἄνθρωπον] ανδρα 1ς;, 
2οό, 308. ΑΙεχ. ἐν γήρει αὐτὰ ἐν γηρα αὐτῇ 23, τού, 1ς7, 248. 
Οὐομυρὶ. ΑἸεχ. - 
 ΨΉ. ἐπὶ νεκρῷ] - τὼ ἐχϑροτάτω: σου 248. Οοπμρὶ. (ΑἸεχ. ἴπ 

οἰιαγλέξ. πγΐποσε.) : ὑβο νον "“" 
ΝΙΠ. «᾿αιϑδείαν] σοφιαν τς7, 397. λειτεργῆσα!] λειτεργησεις 

τοό. μεγιςᾶσι) -᾿ νευμα 23. -- εὐμαρως τού, 248. ΟομΡΙ. (ΑἸεκ. 
ἴῃ οματβέξ, τοὶ) 6) ἰνλο.α:ς 

ΙΧ. Μὴ ἀςόχει} ῥτγϑεπηῖτε. χαὶ 307. 
οοπὶ.}κ 1ς 5. ᾧ 
ΟΣ, ἁμαρτωλξ] αμαρτωλῶν 3027. «μὴ ἐμπυρισϑῇς] μη εἐκπυρι- 

σϑης 23. μὴ τἐμπρίισϑης (0) 1οό. ργαηιϊι. καὶ ᾿ς). ἐν πυρὶ] 
αἐν 232. φλογὸς αὐτΒ φλογος αὐτῶν 307. 

ΧΙ. ἐγκαϑίσῃ] ἐγκαυϑηση 2:4. εἐγκαϑησὴη 107. 
ΧΙ. ψίνε]} ἐσὴ 307. 
ΧΙ]. ὡς ἀποτίσων) ὡς ἀποτισω τού. ὡς ὁ ἀποτισων 1 ς7. φρόν- 

καὶ ἐν καιρῷ ὅτο. δά βη. 

ΧΙΝν. μετὰ χριτῈ] κατὰ χριτὰ Οὐοιηρι. Ν᾿ βαρύνηται] καταξαρύνε: 

ται Αἰά, τὴν δόξαν αὐτῇ} τὴν δοξαν αὐτων 307. κρινᾶσιν αὐτῷ 
χρινεσιν αὐτὸν τού, 248. Οομριὶ. 

ΧΥ. κατὰ σ8] κακα σε 23. συναπολῇ)] συνάπολει τοῦ. (307. 

ἴοτ. συναπωλει.) τ ῃν "4 ἀλο, σὴ 

ΧΥῚ. μὴ διαπορεύου] μὴ τσορευον τοῦ, 248, 254) 30) Οοπιρί. 
ὅτι ὡς ἀδὲν] ας 23. ὅτῶς εδὲν 248. Οοιηρὶ. καταβαλεῖ σε) 
Ἔ ἕκεὶ 548. Οοπιρὶ. Ἄδ 

ΧΥΙΙ. εἕξαι] σερξαι ςς, 68, τςς, 307. ΑΙά, ὁ τΞέυλον 
ΧΥΠΙΙ. τέξεται] μὲς ἀεῆπὶε σαρ. νἱϊ!. ἴῃ Οοάϊος τού. 
ΧΙΧ. Παντὶ ἄνϑρ. μὴ ἔκφαινε] μὴ ταντι ανϑρωπὼ ἐχφαινου τού. 

μὴ ἔχφαινε] μη ἐκφαναι 23. σὴν καρδίαν] καρδίαν σου 23,1 ς ς. 296, 
307. ΑΙεχ. τὴν κώρδιαν σου 248. (οτηρὶ. σοι χάριν] “ ψευδὴ 23, 
τού, 248. Οομηρ!. (Αἴεχ. ἴῃ ομαγαέξ. πηΐπογε.) ᾿ - 

1. μηδὲ διδαζης} μηδὲ διδαζη σε 307. ἐπὶ σεαυτὸν] αὐτὴν ἐπὶ 
σε τού. πεῖσαι αὐτὸν 30). τρονηρᾶν] τσονῆρον 23. 

11. Μὴ δῶς} μη δὸς 1ς7. (307. ἤο, νετ, 6.) τὴν ψυχήν σου] την 
ἰσχὺν σου 32ο8. ἐπὶ τὴν ἰσχύν σου] ἐπὶ τὴν ψυχήν σου Οοπιρὶ. 

ΠΙ. Μὴ ὑπαντα) μη ἀπανταὰ 248, 307. Οομηρί. 
ΙΝ. Οὐοηι. 4. ς. τ, τοό. Μετὰ ψαλλύσης] μεταδαλλεσης τοῦ. 

μήποτε ἁλῷς ὅζς. δὰ ἢἤπ. οοπ).} πε για οοημπιαγὶς ἐπ ἀρβάεγιϊς εἦαν. 
Οήρεη. “ϊ. 8ό2. ἐν τοῖς ἐπιχειρήμασιν αὐτῆς] ἐν τοις ἐπιτηδευμασιν 

αὐτῆς 248, 106. Οοἴρ!. α αὐτῆς 307. 

ΝΙ. ἵνα μὴ δα. δὰ ἤπ. ςοῃ).} α 23. 
ΨΙΙ. καὶ ἐν δε. τὰ ἔῃ. οοπι.] μηδὲ τελανῶ ἐν ταῖς ἐρημίαις αὐτῆς, 

ΟἸεπι. Αἰεχ. Ρ. 2όφ. καὶ ἐν ταῖς ἐρήμοις] καὶ ἐν ταῖς ἐρημίαις ΑἸεχ. 
ΨΙΠ. ᾿Απόςρ. ὀφθαλμὸν] -Ἐ σου τού, 2:4. αἀπορρ. κ ϑαχμας σε 

16). εὐμιόρφου] κεχαριτωμένης ΑἸεχ. ΟἸει). ΑΙεχ. Ρ.302. ἐν κάλ- 
λε!] ἐν γαρ χαλλει 248. Οοπηρί. γυναικὸς] γυναικὼν 308. ὡς πὺρ 
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ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 
τ “ ; 
Σ ἐκ τότε φιλία ὡς πῦρ ἀνακαίεται. Μετὰ ὑκάνδρε γυναικὸς μὴ χάϑε τὸ σύνολον, καὶ μὴ συμ-᾿ 

δολοχοπήσης μετ᾽ αὐτῆς ἐν οἴνῳ, μήποτε ἐχχλίνη ἡ ψυχή σου ἐπ᾽ αὐτὴν, καὶ τῷ πνεύματί, σου 

το. ὀλισϑήσης εἰς ἀπώλειαν. Μὴ ἐγχαταλίπης φίλον ἀρχαῖον, ὃ γὰρ πρόσφατος οὐχ ἕςιν ἔφισος 
ι1. αὐτῷ" οἶνος νέος, φίλος νέος, ἐὰν παλαιωθῇ, μετ᾽ εὐφροσύνης πίεσαι αὐτόν. Μὴ ζηλώσης δόξαν 

ΤΙ ἁμαρτωλῆ, ϑ γὰρ οἷδας τί ἕςαι ἡ καταφροφὴ αὖτ. Μὴ εὐδοκήσης ἐ ἐν εὐδοχίᾳ ἀσεξῶν, μνήσϑητι 

13. ὅτι ἕως ἄδου οὐ μὴ δικαιωϑῶσι. Μαχρᾶν ἄπεχε ἄπὸ᾽ ̓ ἀννρώπε ὃ ὃς ἔχει ἽΕΙ τϑ φονεύειν, χαὶ 

᾿ οὐ μὴ ὑποιεύσης φόδον ϑανάτου" χὰν πἰροσέλϑης, μὴ τλημμελήσῃς, ἵνα μὴ ἀφέληται τὴν ζωήν 

᾿ σοῦ" ἐπίγνωδι ὁ ὅτι ἐν μέσῳ ̓σαγίδων διαβαίνεις, χαὶ ἐπὶ ἐπάλξεων πόλεων περιπατεῖς, Κατὰ λο) [» 
τὴν ἰσχύν σου εύχασαι τὸς πλησίον, χαὶ μετὰ σοφῶν συμβαλεύβΒ. Καὶ μετὰ συνετῶν ἔσω ὁ Τ' Χ΄" ὑψήλουν 

διαλογισμός σου, καὶ “σᾶσα διήγησίς σου ἐν γόμῳ ὑψίςου. Ανδρες δίχαιοι ἔξωσαν σύνδειπνγοί 
σοὺ, χαὶ ἐν φύξῳ Κυρίου ἔςω τὸ καύχημά σου. Ἔν χειρὶ τεχνιτῶν ἔργον ἐπαινεθήσεται, καὶ ὁ 

, ἡγόμενος λαξ σοφὸς ἐν λόγῳ αὖτε. Φοξερὸς ἔ 12 πύλει αὐτῇ ἀνὴρ. γλωσσώδης, καὶ ὁ προπετὴς ἐν 

λόγῳ αὐτῇ μισηδήσεται. 

ἘΠΕ 

, ΚΡΙΤΗΣ σοφὸς παιδεύσει τὸν λαὸν αὐτξ, χαὶ ἡγεμονία συνετᾷ τεταγμένη ἕςαι. Κατὰ τὸν 
χριτὴν τῇ λαξβ αὐτῇ ὅτως χαὶ οἱ λειτεργοὶ αὐτϑ, χαὶ χατὰ τὸν ἡγόμενον τῆς “πόλεως πτιάντες οἱ - 

4: κατοιχξντες αὐτήν. Βασιλεὺς ἀπαίδευτος ἀπολεῖ τὸν λαὸν αὖτΒ, χαὶ “πόλις οἰκισθήσεται. ἐν 

᾿ 4. συνέσει δυναςῶν. Ἔν χειρὶ Κυρίου ἐξεσία τῆς γῆ» χαὶ τὸν χρήσιμον ἐγερεῖ εἰς καιρὸν ἐπ᾿ αὖ- 

β ς.6. τῆς. Ἔν χειρὶ Κυρίου εὐοδῖο εὐοδία. ἀνδρὸς, χαὶ προσώδῳ γραμματέως ἐπιθήσει δόξαν αὐτ. ᾿Ἐπὶ 
γ. «παντὶ ἀδιχήματι μὴ μηνιάσης τῷ πλησίον, χαὶ μὴ τράσσε μηδὲν ἐν ἔργοις ὕδρεως. Μισητὴ 
8. ἔναντι Κυρίου χαὶ ἀγϑρώπων ὑπερηφανία, καὶ ἐξ εξ ἀμφοτέρων πλημμελήσει ἄδικα. Βασιλεία ἀπὸ ἐκ τουτων ἔφτι, δ 

᾿ δα τὸ 

9. ἔϑγους εἰς ἔϑνος μετάγεται, διὰ ἀδιχίας, χαὶϊ. ὕξρεὶς χαὶ χρήματα. Τί ὑπερηφανεύεται γὴ χαὶ Ν τ 

το. σποδός : ὅτι ἐν ζωῇ ἔῤῥιψ δόσο Μ ὕπ]ει ἰατρὸς, χαὶ βασιλεὺς ᾿ . ῃ β6θ α τὰ ἐν οσ ια αὐτϑ. αχρὸν ἀῤῥώςημα σζωπίει ὑδτξτο χὰ! Μασίλεὺυς 

11. σήμερον, χαὶ αὔριον τελευτήσει. Ἔν γὰρ τῷ ἀπονανεῖν ἄγϑρωπον, Χληρονομῆσ ἥσει «ἑρπετὰ ταὶ ϑη- »χῶ.. 
| 

-«-- φόνον «(Ὁ δὺ “ .- τς ον 

ἄνακ.} ὡσπὲρ σὺρ ἀναχκ. τ5ς. -᾿ καὶ μη χατακλιϑὴς ἐπ᾿ αγκάλων ΧΝῚΙ. Ἐν χειρὶ τεχνιτῶν] εν χέρι τέχνιτε ςς, Ιού, ις7, 2ς4. ᾿ ἄυς: ἣ 

μετ᾽ αυτης 248. (ομηρὶ. ΧΥΤῚῚ. ἐν πόλει αὐτὰ] ἐν λογῳ αὐτῇ 307. ἕν ἀπωλεία αὐτὰ 
1Χ. Μετὰ ὑπανὄρου γυναικὸς] μετα γυναικος υπανδρε ᾿ιοό. τὸ ΟἸεηι. Αἴεχ. Ρ. 204. 

σύνολον] - καὶ μὴ συμμετακλιϑῆς ἐπ᾿ ἀγκῶνα μετ᾽ αὐτῆς (ΑἸἰεχ. ἰπ ΄ ᾿ ὡς Δ 
εἰιογαίς. πιϊπογς.) ΟἸεπι. Αἰεχ. Ρ. 201. καὶ μὴ συμζολ. μετ᾽ αὐτὴς] Ι. «αιδεύσει] τταιδευει 68, 248. Οοπηρ!. ΑἸά. τεταγμένη ἔργα!) 
α 398. μηδὲ συμβολὰς ποίει μετ᾽ αὐτῆς ΟἸεαι. ΑἸεχ. 1. ες, ἐν οἴνῳ] τεταμένη ἐρᾶν 248. Οογηρὶ. ὼ 
ἐν οἴκῳ 307. μήποτε ἐκκλίνῃ] μήποτε ἐχκλίμει ΑἸΪ4., ἡ ψυχή 55] 11. τῷ λαξ αὐτῷ] α αὐτῷ τοό, 1ς7. 248, 24. ὅτως καὶ] και ΠΡ 
ἡ καρδία σου ΟἸεηι. Αἰον, 1. εἶϊ, ἐπ᾿ αὐτὴν] εἰς αὐτὴν 2.4. τῷ Ἰοό, τξςξ,) 307. ΑἸοχ. ἼΩΝ 

τνεύματί σου] τῷ αἵματί σου ΟἸεπ). ΑἸεχ. 1. οἷς. ὀλισϑήσῃς] ολι- ΙΝ. ἐξεσία } ργασυλῖε, ἡ 23, ς 5» τού, τςς, τ ς7. Οοηρὶ. Αἰοχ. τὸν ς 
σϑης ςς, 1:7. Οοπρρὶ. ολισϑηση τού, τςς. ΑΙεχ, ΟἸεπγ. ΑἸεχ. 1. οἴ. χρήσιμον] τὸ χρήσιμον “96, 3.08. ἐγερεῖ] ἐγείρει τού, 3907. εἰς ὗς 
ολισϑήσει 307. καιρὸν] ἐν καιρῳ 307. "δ: ᾿ ἰ 

Χ. ὁ γὰρ τρόσφ. .] ὁ δὲ τροσφ. τοό. ἔφισος αὐτῷ] ἐπίσης αὐτω Ν. καὶ τροσώπῳ] καὶ πρόσωπον 3.0). γραμματίως) γραμμα- 
ΓΗ 248. Οοπιρί. ἐὼν σψαλαιωθῃ] παν δὲ δὲ παλαιωϑὴ τού, 1 ς7. ΟἸνγίοῇ. τέων 2ο6ό. δόξαν αὐτῷ] α αυτε τού. 

χ. 120. μετ᾽ εὐφροσύνης] μ᾿ ἐτ΄ εὐφροσύνῃ ΑΙεχ. ργπιῖ. τότε ΝἹΊ. ᾿Ἐπὶ παντὶ] ἐν ταντι τοῦ, τξς. μὴ μηνιάσηρ] μη μηνισης ἼΕ 
ΟἸγίοῦ. . οἷϊ. .23ν τού. Οοπιρὶ. Αἰεχ. μη μηνιασρε τςς. μὴ μήνης (6) 3.07. τῷ ( 

ΧΙ. τί ἔςαι] τις ἐξὶν (23. (στ. π᾿ 248. ΘοΗΊρι, τι τέξεται ς τ, ᾿λησίον] τον τῦλήσιον τςς. ροίξ πλησίον νεγίας εταίιβ; 164υϊτατ [ἃ- 
254. τι εςξὶν τού, τίς ἔσςαι ΔΑΙεχ. τλεῃ καὶ μὴ ὥρασσε 307. 

ΧΙῚΙ. Μὴ εὐδοκήσης] μη εὐδοχισης τοό. μη εὐδοκήσεις 157. ἐν . ΨΙΙ. ἔναντι Κυρίου] ἐναντίον ̓ Κυριου ις7. ἀλη ρύ ϑῇ ἄδικα) 

ΝΥ δὴ εὐδοκίᾳ} ἐν εὐδοκιαις 23, τού, 2:4, 296, 307, 398. ευδοχίαις 1.7) τλημμελεια αδικιας 448. ΟομρΙ. ἄδικα] αδικια 111,23, ςς, τοῦ, ἄς αν 

ἀμῶδιτοῦ 448, ΟομπΡρὶ. ; 1ξξ, τς 7), 244. 206, 307, 308. 
ἰ ΧΙΠ. Μαχρῶν ἄπεχε] μακρὰν ἀποσχα τοῦ. ὃς ἔχει ἐξεσιαν) ΝΠ. μετάγεται} ἀγεται ἰβηκοοάιει εἰς ἰῃτεῦ 1ϊπ. δὉ δἱ. τ.) τοῦ, 

ὃς εἐξασιαν ἐχει 157, 248. Οοπιρί. τῇ φονεύειν] τα φονευσαι 307. καὶ χρήματα] Ἔ : φιλαργυρίας γὰρ 8ι εἰδὲν δὲν ἀνομωτερον' τος γαρ και τὴν “ὦ ἡ 

ἐ μὴ ὑποπ]εύσης} ὁ μὴ υποπΊευσεις τς). ϑανάτε ] ργαπαῖτ. τῷ ΑἹΆ. ἑαυτὰ ψυχαν εκπραντον ποιεῖ. τού. κκαιτςς. Ἢ δολια δολια 448. Οοπηρί. .( “Ὡ- 
χᾷν προσέλϑης] εᾶν τροσελϑης 55. καὶ εᾶν τ' ὀσελϑης 248. ΟοηρΙ. (ΑἸεχ. ἴῃ οδβιδγαέξ. πηϊηογέ.) 

ο, ἵνα μὴ ἀφίληται] ἵνα μὴ ἡ ἀφελῆ ΑΙεχ. τὴν ωήν σου] - παραχρη- ΙΧ. τί ὑπερηφανεύεται] ργαπηει, φιλαργύρε μὲν γὰρ ἐδὲν ἁ ἀνομώ- ᾿ 
᾿ ἐ μᾶ 248. Οομρὶ. (ΑἸεχ. ἴῃ σμδγαί. ηὐη.) ἐν μέσῳ τοαγίδων] ἐν μέσῳ τερον" ὅτος γὰρ καὶ τὴν ἑαυτῷ ̓ς ψυχὴν ἴ ἐκπραχτον τορι ἴῃ οδατ, πιθ. 1 77 

ταγιδὸς 111. τοόλεων] τολέως 23, τού, 248, 2ς4,.307. Οὐπιρ. ΑἸεχ. τὶ ( ἐλαζονεύε, ΟὨτγίο. νἱ. 418. γ᾽ καὶ σποδός] -Ἐ- φιλαρ- 
Ομ γγίοί. 1. γ37. (ΟΣ ἢ. 1.4.) . γύρου μὲν γαρ κδὲν ἀνομωτερον" τὸς γαρ καὶ τὴν ἑαυτὰ ψυχην ἐχ- 

ΧΙΝ. ςόχασαι) γοχασον τοό. ςοχᾶσε 107. ὐχάδαι τὰς} ςό- πρακτὸν ποιει 248. (πρὶ. ὅτι ἐν δ: ὦ βη. Ἄςοηϊ. .} ἐπ οἷα ΕἾ 970- 

'. ὅτ τὰ ἐξεδὲ αἰ΄ κα. υδοὶ χασι τὸ (ἢς) τς ς. τὰς τλησίον] τῳ τλησιον 1Π, 307. τὰ τλησιον 7εεἷ! ἐπ!εγαμεα εἶμι. Οἡρεη. 1,ϊ..380. ὅτι χαὶ ἐν τῇ δωῃ αὐτῷ ἐξεδένωτ 

5.8... 248. Οορὶ. Αἰεχ. συμᾷελεύς) βαλενα 43. τςς, 448, 296. Οοπϑρὶ. τὰ ὶ ἐνδόσϑια αὐτὰ. Ογίοῖς. νἱ. τ9ο, 191. ὅτι ἐν ὦ] οτι ἐν τὴ ζωη 

ἌΪεκ. αὐτε τοῦδ. -ἰ αὐτα 248. Οοπνρί. ἔῤμιψα] ἐρριψε, τοῦ. ἐρριζαν τις), Ε’- 
ΧΥ. Καὶ μετὰ συνετῶν) αὶ ἼΩ 23, Ἰού, 1ς7, 248, 254. 307. 

Οοπιρὶ. ΑἸεχ. καὶ στᾶσα διήγησις] καὶ πασα ἡ διηγησις ς (9) τού, 
1ς7, 206, 208. ΑΙεχ. ϑδιήγ. σΕ} - ἐσὼ ΟἸεγίος ν. 434. εἰ 4]. 

ΧΡ. ἔσω τὸ καύχημα σου] τὸ καύχημα σου διαμενεῖ ΟἸετι. 
ΑἸεχ. Ρ. 270. 

τὰ ἐνδόσϑια αὐτξ} τὰ ἐνδοσϑια αντω ςς. 
κοπῆηε 1ς7, 248. 

248. (ουΡ]. ΔΙεχ. 
Χ. σκώπ]ει} ἐκκοπῆει ς τς) 2:4. σκόπει τοῦ. 

(οὶ. 
ΧΙ. Ἐν γὰρ τῷ ἀποϑ.] και γαρ τῷ αποϑ. ςς. καὶ σκώληκας) 

καὶ σκωληκες 23. κ καὶ ΑΙά. β ' 
πρϑως 

-᾿γ΄ 



! 

τὰν 

Ἰ 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

Ὡ 
εἴα χαὶ σχώληχας.". ̓ Αρχῇ ὑπερηφανίας, ἀνθρώπου ἀφιςαμένου ἀπὸ Κυρίου, χαὶ ἀπὸ τῷ 

ἱὈτι ἀρχὴ ὑπερηφανίας ἁμαρτία, χαὶ ὁ κρατῶν αὐτῆς 13. ἥσαντος αὐτὸν ἀπέςη ἡ χαρδία αὐτῶ. 
οι- 

ἐξομθρήσει βδέλυγμα" δι τᾶτο παρεδόξασε Κύριος τὰς ἐπκαγωγᾶς, χαὶ κατέςρεψεν εἰς τέλος 

αὐτάς. Θρύνευν ἀρχόντων χαϑεῖλεν ὃ Κύριος, καὶ ἐχάϑισε πτιραεῖς ἀντ᾽ αὐτῶν. Ῥίζας ἐσνῶν 

ἐξότιλεν ὁ Κύριος, χαὶ ἐφύτευσε. ταπεινὸς ἀντ᾽ αὐτῶν. Χώρας ἐγὼν κατέφρεψεν ὁ Κύριος, χαὶ 

ἀπώλεσεν αὐτὰς ἕως ϑεμελίων γῆς. Ἔξήρανεν ἐξ αὐτῶν χαὶ ἀπώλεσεν αὐτὰς, χαὶ χατέχαυσεν 
ἀπὸ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν. Οὐχ ἔχτιςαι ἀνθρώποις ὑπερηφανία, δὲ ὀργὴ ϑυμξ γεννήμασι 

98 γυναιχῶν. Σπέρμα ἔντιμον. “ΦΠΌΊΟΥ : σπέρμα. ἀν) ρώπου" σπέρμα ἔγτιμον ΤΟΥΣ οἱ φοδόμεγοι τὸν 

Κύριον' σπέρμα ἄτιμον “ποῖον ; σπέρμα ἀνθρώπου: ) σπέρμα ἄτιμον σφοῖον 9. οἱ πταραξαίνοντες ἐ ἐν-- 

δὰ νον ολάς. Ἔν μέσῳ ἀδελφὼν ὃ 0 ἡγόμενος αὐτῶν ἔντιμος, καὶ οἱ φοξόμενοι Κύριον ἐ εν ὀφθαλμοῖς αὐ.-. 

τᾶ, Πλέσιος καὶ ἔνδοξος καὶ πἸωχὸξι τὸ χαύχημα αὐτῶν͵ φόδος Κυρίου. Οὐ δίχαιον ἀτιμάσαι σε το τ ττε ν᾿ 
ἰδ φοὶ αὐ τωχὸν συνετὸν, χαὶ οὐ καϑἥχει δοξάσαι ἄνδρα. ἁμαρτωλῦν. ᾿“Μεογιςὰν χαὶ Χριτῆς χαὶ δυνάξης 

ΝΝ ΑΝ δοξασϑήσεται, καὶ οὐκ ἔσιν αὐτῶν τις μείζων τῷ φοδεμένε τὸν Κύριον. Οἰχέτη σοφῷ ἐλεύϑεροι 
πὰ 

ν ἥν ὰ Ἷ Ἰλατεργήσεσι, καὶ ἀνὴρ ἐπιςήμων οὐ γογγύσει. Μὴ σοφίξε ποιῆσαι τὸ ἔργον σξ, χαὶ μὴ δοξά- 

φύδος Κυρίου: ἐκδολὴ δὲ ἀρχῆς σκληρισμὸς καὶ νὐ τυ ον 'π ομαγα, 

ΧΧΙΠΙΠ. καὶ οὐ χὐδῦμεῖ καὶ οὐ κάϑηκεν 23, ἀξ, τού, τξζ, 1ς7, 

μεγιξανος 1ξς) 307, 
καὶ κριτὴς} καὶ χριται 248. Οοπρί. καὶ 

δοξασϑήσεται) ϑαυμασϑησεται 
αὐτῶν τίς μείζων] τις αὖ- 

18 φοξεμένε} τῶν φοξεμένων ΑἸεχ. 
ΧΧΥ, Οἰκέτῃ σοφῷ] οἰκέτῃ συνέτω 23, τού, 448, 307. Οοπιρὶ. 

“Ἔ τῦᾶς δευόμενος (Ά) 548. 

πο 

αὐ ζου ἐν καιρῷ ςεγοχωρίας σϑ. Κεεῖσϑεν ἐργαζόμενος ἐ Ὁ πᾶσιν, (ἢ περιπατῶν, ἢ ἢ δοξαζόμενος, καὶ 
β ἀπορῶν ἄρτων. Τέκνον, ἐν πτραᾳὕτητι δόξασον τὴν ψυχήν σα, καὶ δὸς αὐτῇ τιμὴν χατὰ τὴν ἀξίαν 

αὐτῆς. Τὸν ἁμαρτάνοντα εἰς τὴν ψυχὴν αὐτὰ τίς διχαιώσει ; καὶ τίς δοξάσει τὸν ἀτιμάζοντα 
ΓῚ ρα Ὰ, ΄ ,’ “- 

τὴν ζωὴν αὐτῇ ; Πτωχὸς δοξάζεται δ᾿ ἐπιςήμην αὐτῇ, χαὶ πλόσιος δοζάζεται διὰ τὸν πολᾶτον 

αὖτϑ. Ὁ δὲ δοξαζόμενος ἐ ἐν πτωχείᾳ, καὶ ν πλέτῳ ποσαχῶς; χαὶ ὁ ἄδοξος ἐν μάνα τ αἰὲν 

πτωχείᾳ ποσαχῶς; Βυν ὁ 

" τ ΄ »», 
ΣΟΦΙΑ ταπεινᾷ ἀνύψωσε χεφαλὴν, καὶ ἐν μέσῳ μεγιςάνων καθίσει αὐτόν. Μὴ αἰνέσεις ἄγδρα 

τς ᾿ς ΧΙ], ἀφιςαμένου--ἀπὸ τῷ] ἀπορηνᾶι ἀπὸ τῷ ιοό. ταοιήσαντος 
: , αὐτὸν} κα αντον 157. 565: τηΐηργε ΑἴδχῚ 

ἌΝ ΧΠΙ. ἀρχὴ ὑπερηφαν. ἐμαρτία] ἀρχῃ ἁμάρτιας ὑπερηφάνια, 248. 
τ᾿ ΟοπΡρὶ. ΟἸυγίοῖς. νἱ!, ς ς, εἴ αἱ. καὶ ὁ κρατῶν] καὶ οτι ὁ κρατῶν ἐς. 5584) 307. Αἰά. ΑἸεχ. 

ἵ ἐξομξδρήσει) ἐξομθρισει τς). εξυθρισει 248. Οοπιρ!. βδέλυγμα] -᾿- και ΧΧΙΝ, Μεγιρὰν] μεγιξανες 23. Θοπμὶ. 
᾿ καταςραφήσεται εἰς τέλος αὐτϑς (αυτες νἱγρι}}}5 ἱγαπβῆχ. δὴ αἱ. π|.) 308. μέγιςαν δὲ 248. 

τοό. βδελυγματα τς). -Ἐ και χαταρραφησεται εἰς τελὸς 248. δυνάςης] και δυναξαι 248. Οοπηρὶ. 
Οοτρὶ. διὰ τᾶτο δο. 84 ἄη. οοη).}  (ΠὈΡρ]εῖ. ἴῃ τρατρ. δ΄ 4]. 3.) ςς, 254. δοξασϑησονται 448. (ομηΡΙ. 
ιοό. τὰς ἐπαγωγὰς δις. δὰ ἔῃ. ςοπ).} καὶ κατεςρεφεν εἰς ἐτῶν ἢ αυ- . τῶν μειζων 248. Οοπρρὶ. 

' τες 308. ρὲ ἐσ. 
- ἢ ΧΙΝ. ὧρ ὄντων] ἀρχοντὼν ὑπερηφάνων 23. ἢ καϑεῖλεν) κατερρε- οὐ γογγύσει} σὺν γογγήσει (Π6) τς ς΄ 

Ψψεν 22. καὶ ἐκάϑισε] και ἀνεκαϑησεν τξς. ντ᾽ αὐτῶν] -- ενδο.ς -Ἐ ταιδευόμενος Οοηιρ!. (ΑἸεχ. ἴῃ ομαγαξξ, πιΐποτε.) 
τ ν δος εἰ ϑὲν 248. Οοπηρΐ. ᾿ ΥΧΥΙ. ςενοχωρίας σου} κα σου τού. ΑἸά, 
(Υ 

πω ἐϑϑνς ςς 

“ χν. Ῥίζας ἐϑνὼν}] -Ἐ ὑπερηφάνων. 23; τοῦ, ομ8. Οοπιρί. (ΑἸοχ. 
ἴῃ οἰαγδές. πυϊποσε.) ἐξέτιλεν] ἐξῆρεν. 231 μ εξειλε τού, 248. Οουρρὶ. 
ὁ Κύριος] α ὃ τού, 248. Οοπιρὶ. " ταπεινὲς] ταπεινὸς 108, 
νὰὲς ὦντ᾽ αὐτῶν] ἀντ᾽ αὐτῶν εν δοζη ταπεινᾶς 248. Οοπρρὶ. 
τῶν} α ἀντ᾽ τξς. 

ΧΥῚ. ὁ Κύριος) α ὁ 448, Οοῃρρὶ. 

ταῖει- 
ν᾿ 2 
ἄντ ἂν- 

42 9 ,Ἀ 

ἀπώλεσεν αὐτὰς} α αὐτας 

307. δ Ὁ) 
ΧΥΠ. Ἐξήρανηὴ Ἢ εξπρεν. .23ν τού, τςς) 1ς7, 248, 4:4) οὔ, 207. 

Οομιρὶ. ΑΙεχ. ἐξ αὐτῶ)] ὁ αυτες ς 5, τού, τςξ, 1ς7) 254, 307. ΑΪεοχ. 
καὶ κατέπαυσεν) -ἰ- αὐτὲς τςς. ἀπὸ γῆς] ἐκ γῆς 307. 

ΧΥΠΙ. Οὐκ ἔκτιγαι] οὐκ ἐκχτισϑθὴ 2907. ἀνθρώποις] ανϑρωπος 
248. ὑπερηφανία) ὑπερηφάνιαν (ἢ) τςς. γεννήμ. γυναικῶν] ργῶ- 
τῊΪ. ἐν ς 5, τού, 157, 2ζ4. 

ΧΙΧ. Σπέρμα ἔντιμον τἢ. ὅζο. δὰ ἤη. οοη,.} σπέρμα ἀσφαλειας οἱ 

φοβουμενοι Κυριον, χαὶ ἔντιμον φυτευμᾶ οἱ αγάπωντες αὐτὸν" σπερμα 
: ατιμιᾶς οἱ ΜΉ τοροσεχοντες τῶ γομὼ ὙἘΕΡῈ .“] ὑρϑν εως οἱ τραραξαι- 

νοντες ἐντόλας 248. Οοπρρὶ. σπέρμα 3 “τ σπέρμα 651] α αἰτογυῖγ. 
οὐΠ|. Ἰηϊοττηοά, ιοό. οἱ φοξέμ. τὸν Κύριον] οἱ ᾿ φόβεμ. Κυριον 23. 
ὁ φοδεμενος τον Κυριον 24. σπέρμα ἄτιμον τοῖον τ" σπέρμα εντι- 
μὸν οιον τῷ 5. σπερμα ἄτιμον τι (ἔς ἰπτα) 3.08. σπέρμα ἄτιμον 
τοῖον 2] α τς. σπέρμα ἀνθρώπου 23} αὶ τςς. κα σπέρμα 308. 
οἱ ἱ παραβαίνοντες] οἱ οἱ μὴ παραβαίνοντες τξς. 

ΧΧ, οἱ φοξέμ. Κύριον] οἱ φοδεμ. τον Κυριον τς, 206, 307), 308. 

ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῷ} -- σροληψέως ἀρχῃ φοῦος Κύριου' ἐχδολης δὲ 
ἀρχῆ, καί σχληρισμος και υπερηφανια (ουπὶ καὶ ργγηο νῖγρα]. ᾿ΓΑΠΞΗ͂Χ. 

8Ὁ ελόξεπι π|.} τοό. -- τρο ληξεως ἀρχὴ φοξος Κυρίου, ἐχβολη δὲ αρ- 

Χὴς ἐἀμνυα καὶ ὑπερηφανιᾶ 248. Οοπιρί. “ Ὡρὸ λήξεως ἀρχῆς 

ψοῖς ξξ5) 954. 

ΣΈΥΠ, Κρείσσων κρεισσων γαρ 248, 254. χρεισσον 307. κρεῖσ- 

σον γὰρ Οοηρὶ. ἐργαζόμενος] Ἔ καὶ ἐᾷ τυλμς τού, (1:ς7. ἴςτ. 
περισσενον) 296. ΑἸεχ. Ργδετηΐτι, ὁ 5,48. (οπιρί. ἐν τᾶσιν] ἐν το- 

ἐν αᾶσιν, ἢ ἢ τεριτατῶν] καὶ περισσεύων ἐν τρασιν 23, 
248. Οοπιρί. ἢ δοξαζόμενος] α ἢ ςς, τοῦ, τξς, 1 57, 20. - ἴεν. 
ἣ ὁ ὁ δυξαζομενος 448. Οοπιρί. εἐργαζομενος 307. καὶ ἀπορῶν] καὶ 
ὑςερῶν ΑἸεχ. ̓  ἄρτων] ἀρτε τού, τς ς, 248. (οπηρὶ.. 

ΧΧΥΤΙ. ἐν τραὕὔτητι] -Ἐ σου. 248. Οοπιρί. δὸς αὐτῇ] τοίσον 
τῇ ψυχῇ σου ΟἸγγίοίε, χίϊ. 23:1. ἀξίαν] τάξην ((.) ιξς. 

ΧΧΙΧ. εἰς τὴν ψυχὴν αὐτὰ} α τὴν Αἰεκ. καὶ τίς δοξάσει] και 
τις ατιμάσει τοῦ. τὸν ἀτιμάζοντα] τον δοξαζοντα Ιοό. ατον 1{7. 

ΧΧΧ. δὲ ἐπιρήμην αὐτῷ] διὰ τὴν ἐπιρήμην αὐτὰ ΑἹά. 
ΧΧΧΙ. Ὁ δὲ δοξαζόμενος] ὁ ὃ δεδοξασμενος τοό, 157, 248, 296, 

407. Οοιηρὶ. ΑΙεκ. ἐν ὡτωχείᾳ, καὶ ἐν ὀχϑνολη ἐν σλδτω, καὶ ἔν 

πἰωχεια 23,24. ἢς, ἤπε ἐν ἐεοιιηάο, 296. ἐν πλάτῳ 19] αὐτῇ 107. 

ποσαχῶς] τοσαχῆς 23. τποραπλως 206, 308. καὶ ὁ ἄδοξος] και 
αἀδοξος 23. καὶ ὁ ἄδοξος δις. δὰ ἔπ. σοπι.} α 307. Οὐρὶ. ἐν 
τλέτῳ] ἐν στωχεια 23,296. καὶ ἐν συτωχείῳ} ἐν τλϑτω 23. α και 
248. ΑἸά. καὶ ἐν σλετω 206. 

1. ἀνύψωσε) ανυψωσεῦ " ἐς, τού, τςς, τς7, 248, 254. Οομμρὶ. 
ΑΙεχ. υὑψωσει 307. κεφαλὴν] -- αὖτε ςς, τού, τς 7) 157) 248, 554, 
296, 307. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. καϑίσει] καϑησει ΠῚ. 

11. Μὴ αἰνέσεις] μη ἐπαινέσεις (ρτῖπιο επαινεση) τοό. [5 898 

σης 157 248, 296, 307. Οοιρὶ. ΑἸεχ. Μὴ αἱἰνέσ. ἄνδρα] " ἔκαι- 

νέσης ἄνθρωπον ΟΠιγίοξ. 11. 179. βϑελύξη! βϑδελυξει 308. Ῥω- 
πον] ἄνδρα͵ Ομυγϑοῇ. Ἰ. εἶς. (Οξ, χί. ςγ2.) 

ΚΕΦ, χ, 

12. 

14.1ς, 

16. 

17. 

18. 

10. 

22. 23. 

26. 

[ 

2} 

Ὁ Ω 



." φ 9 ’ ΄ ’ 

διὰ τάχες ἐξάπινα π΄“ λετίσαι ππένητα. 

τ 1ΠΙ. μέλισσα) ὴ μιλισσαι ς.γ 1οό, 1ς79) 248. Οὐρὶ. ΟἸγίοί. 

χὶ, τάς. 
», ἸΡ. τὰ ὶ ἔργα Κυρίου) τα ἐεργα τε Κυριε ςς. - ἐξιὶ 248. Οοπηρὶ. 

ΤῊ { ἐν ἀνθρώποις] λὲν 33,157, 248, 2545 206, 307). (Ὀμπρὶ. τοῖς ἀνϑρω- 
γ. ε΄. Τοῖς τοῦ. μιαθεῖ ἔν 'πῃ οἰιλγδέϊ. πηΐπογε ΑἸεχ. ᾿ρτ  ρῆςς 

᾿, ΕὟΥΊ. ἠτιμάσϑησαν) πτοιμασϑησαν 1ο6. ἑτέρων] ἐταιρων͵ 1 ς7. 
ΧΙ.2) ΨΙΙ1. Πρὶν ἐξετάσῃς} πριν ἢ ἐξετασης 23, ξζ) 248, 2.4, 307. 

Οοπιρί. Αἰεχ. τριν ἐξετασαι τοῦ, ὁ τριν ἐξετασης τςς. τριν ἢ 
ἐζετασεις τς). μὴ μέμψη] μὴ μεμφου 68, τού. ΑΙά. μη τεέμψει 
ιςς. -Ἡ δὲ ἀκοῆς ἴῃ οβαγαξε. πιΐπογε ΑἸεχ. 

“. ΡΠΙ. Πρὶν ἢ ἀκᾶσα!) κα ἢ 33, τξς, 206. Αἴεχ. κα τριν 308. 
ὑττ΄ μὴ ἀποκρίνου] -ἰ- ῥῆμα ἴῃ ομαγδές. πιΐποτε ΑἸεχΌ παριμδαλλου] 

παραθαλλου 43. παρεμδαλλε ρῆμα 548. Οομρὶ. 
ΙΧ. τιρὶ πράγματος] περὶ δὲ σράγματος ΑΙά. ἔςι σοι χρεία] 

α χρεια 23, 248, 206, 307. Οοπρί. διαθεῖ χρεία ἴῃ οἴδγ. πηΐη. ἈΪςχ. 

Χ. μὴ περὶ πολλὰ] μὴ ἐπὶ τολλα τςς. αἱ πράξεις σου] α σου 
4.3. ἔὰν τληϑυνῃς] ἐᾶν γὰρ ληϑυνης 56, τού, τς, 248, 24. 
Οοπρὶ. ἐὰν διώκῃ, ἐᾶν διωκεις 2307. ἃ μὴ ἐκφύγης] ἐ μη φυγης 

ιμ 243. ἃ μὴ ἰκφεύγης ΑΙά, ϑἰδθεδ.: ἐαν διαδρασκης 23,253. δρα- 
μόντα τηᾶτρ. Ὁ 4]. τ, τού. Νὰ 

ΧΙ. κοπιῶν καὶ τρονῶν} τονων καὶ χοπίων ἃς 3. τόσῳ μᾶλλον] 
πόσῳ μᾶλλον 111. τοσετω μᾶλλον ξξιῖςς, 157, 248, 254. Οοπιρὶ. 

«ὦ τὸ σῶμα μᾶλλον (6) 307. ὑγερεῖτα!] Ὁ δὲ ἐπα Πληι ὠμῶν ιδιων 
αντα 2 ς3. »υὐς 7.5] ἫΠ δυ! πτόνον κλεῖ, ἘΌΠῚ 

ΧΙ. καὶ τιροσδεόμενο,] α κᾶι 23, 6, τού, 1ςξ, 157, 448, 2ζ4, 
ζ; ι..357: Οοπρὶ. ΑἸεχ. ὑςερὼν ἰσχύϊ} υςερων ἰσχύει, 307. καὶ ττω- 

᾿ χείᾳ περισσεύει] καὶ τωχειᾳ περισσενων ἐς, τού, 1ςξ, 157. καὶ 
ΑΗ περισσεύων τττωχεῖς 248, 213. (ΠΡ. περισσεύει] τοερισευσει 206. 

οἱ ὀφϑαλμοὶ Κυρίου ἐπέδλεψαν] οφϑαλμος Κυριον ἐπεδλεψεν 248. 
Οοπιρί. ἔς, πῇ ὁ οφϑαλμος, 307. 

ι ΧΙΠ. Καὶ ἀνύψωσε! καὶ υψωσε τού. οἰφολὴν αὐτὰ} -Ἐ απὸ 
ππν 9 συντριδης 248, 4ς3. Οοηρί. (ΑἸεχ. ἰπ οδαγαδξ. πυΐποτε.) καὶ ἀπε- 

ϑαύμασαν) και εϑαυμασαν τού, 248. Οοπιρί, ἐπ᾽ αὐτῷ] ἐν αὐτῷ 
(μ΄ 58: πολλοί] Ἔ ϑεωρησαντες 23, 248, 2:3. ΟΠ. 

Ὁ τ ΧΙΝ. παρὰ Κυρίου ἐς] - σοφια καὶ ἐπιρημη και γνωσις νομοῦ 

παρὰ Κυριον" ἀγάπησις χαὶ οδοι καλὼν ἐβγὼν ταρ᾽ αὐτὰ ἐξιν, ΦΛΑ͂ΡΗ 

χαι σχοτὸς ((ογ. ἐνοτος) ἀμαρτῶωλοις συνεχτιςαι" τοῖς δὲ τα υπ᾽ ὡσιν 

(60) ἐπι κακια συνγηρὰ κακχια. 23. -᾿ σοφια καὶ ἐπιξζημὴ καὶ γνωσις 
νόμου παρα Κυριου: ἀγάπησις χαι οδοι κάλων εργὼν παρ᾽ αὐτῇ Ἐρι" 
τολανὴ χαὶ σχοτος ἀμαρτωλοις συνεχτιξαν' οἷς δὲ γαυριωσιν ἔπι καχὶ- 

γοι:. . ᾿ 

δ. 

4. ἐν κάλλει αὐτ, καὶ μὴ βδελύξη ἄνϑρωπον ἐν ὁράσει αὐτξ, Μικρᾶ. ἐγ πετεινοῖς μέλισσα, χαὶ 

4. ἀρχὴ γλυκασμάτων ὁ καρπὸς αὐτῆς. Ἔν περιδολῇ ἱ ἱματίων μὴ χαυχήση, χαὶ ἐν ἡμέρᾳ δόξης μὴ, 

δ ἐπαίρε, ὁτι ϑαυμαςὰ τὰ ἔργα Κυρίε, καὶ χρυπ]ὰ τὰ ἔργα αὐτῇ ἐν ἀνθρώποις. 

6. γοι ἐχάϑισαν ἐπὶ ἐδάφους, ὁ δὲ ἀγυπογόητος ἐφόρεσε διάδημα. 

γ, σφύδρα, χαὶ ἔνδοξοι Ὁ χρετον σαν εἰς χεῖρας ἑτέρων. Πρὶν ἐξετάσης μὴ μέμψῃ: γόησον τπρῶτον 
χαὶ τότε ετ τιμᾶ, Πρὶν ἢ ἄχδσαι μὴ ἀποχρίνου, χαὶ ἐν μέσῳ λόγων μὴ “ΞΨαρεμδάλλου. 

᾿ πράγματος οὗ οὐχ ἐς! σοι χρεία, μὴ ἔριξε, χαὶ ἐν κρίσει ὡμαρτωλὼν μὴ συνξδρευε. Τέκνον, μὴ οἵ ε2τι συ; τῶ 

τῶι. Στῆνι ἐν διαϑήχη σε χαὶ ὁμίλει ἐν αὐτῇ, χαὶ ἐν τῷ ἔργῳ σε παλαιώϑητι. Μὴ ϑαύμαξε, 
ἐν ἔργοις ἁμαρτωλξ, σίςευε τῷ Κυρίῳ, χαὶ ἔμμενε τῷ τποόνῳ σδ' ὁτι χᾶφον ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίβ 

Εὐλογία Κυρίου ἐν μισϑῷ εὐσεξξς, χαὶ ἐν ὥρᾳ ταχιν»ῇ 

ἀναν ἄλλει εὐλογίαν αὖτ. Μὴ εἴπῃς, τίς ἐς ' ἔν χρεία; χαὶ τίνα ἀπὸ τῷ γῦν ἕςαι μου τὰ θκλε 

. ἀγανά; Μὴ εἴπης, ̓ Αὐτάρκη μοι ἐςὶ, χαὶ τί ἀπὸ τ γὺν κακοθήσομαι; Ἐν ἡμέρᾳ ἀγαϑὼν 244. πονεσιυ." 7 

ἀμγησία χαχῶν, χαὶ ἐγ ἡμέρᾳ. χαχὼν ἃ μνησϑήσεται ἄγανων. ᾿ Ὅτι χᾶφον ἔναντι Κυρίε ἐν ἡμέρᾳ 

Οὐομρὶ. 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

οὐκ ) Ἢ 

λα) ἐπι, δ 

Πολλοὶ τύραν- ἐγ στοῖσιν δοξν» κι 
΄-ς ΄ 

Πολλοὶ δυνάςαι ἡτιμάσϑησαν γ΄ “στιν “ανεχτρονο, 
, ΤῊ ᾿{{! σχεος 

Περὶ 

10. 

περὶ “πολλὰ ἔςωσαν αἱ πράξεις σδ" ἐὰν πληϑυνῆς, δὃχ ἀϑωωϑήσῃ" χαὶ ἐὰν διώχης, ὁ ὃ μὴ χατα- τποηί“..4.9) 

τι. λάδης, χαὶ οὐ μὴ ἐχφύγης διαδράς. Ἔςι: χοπιῶν χαὶ πονῶν χαὶ σπεύδων; χαὶ τόσῳ μᾶλλον ὑςε- δ 

14. ρεῖται. Ἔςι! γωϑρὸς χαὶ προσδεόμενος ἀγτιλήψεως, ὑςερῶν ἰ ἰσχύϊ, χαὶ αἸωχείᾳ περισσεύει, χαὶ ,..) 
) οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπέξλεψαν αὐτῷ εἰς ἀγαθὰ, Ἰχαὶ ἀνώρϑωσεν αὐτὸν ἐχ ταπεινώσεως αὐτᾷ. 

13.14. Καὶ ἀνύψωσε χεφαλὴν αὐτξ, καὶ 1: Ὁ βασι Ε ἐπ᾿ αὐτῷ “πολλοί. ᾿Αγαϑὰ χαὶ χαχᾶὰ, ζωὴ καὶ β 

17. ϑάνατος, πτωχεία καὶγαλᾶτος παρὰ Κυρίδι ἐς Δύσις Κυρίου παραμένει εὐσεξέσι, χαὶ ἡ εὐ- ,.... “4 

18, δοχία αὐτῇ εἰς τὸν αἰῶνα εὐοδωϑήσεται. Ἔς! πλετῶν ἀπὸ προσοχῆς καὶ σφιγγίας αὐτῶ, καὶ “ 
19. αὕτη ἡ μερὶς τὸ μισδε αὖτα. Ἔν τῷ εἰπεῖν αὐτὸν, Εὗρον ἀνάπαυσιν, χαὶ γὺν φάγωμαι ἐχ τῶν 

ἀγανὼν μου χαὶ ἐχ οἶδε τίς καιρὸς παρελεύσεται, χαὶ καταλείψει αὐτὰ ἑτέροις, χαὶ ἀποϑανεῖ-- τις ΤΩ ᾿ 
45: 

τὰ. 

αἷς συνεγειρει κακᾶ. τοό. -Ἐ σοφιὰ και ἐπιρημη και γνώσις νομου 

παρὰ Κυριου' ἀγάπησις καὶ οδοι καλὼν ἐργὼων τταρ᾽ αὐτα εἰσι τλανὴ “ .... τ 
καὶ σκοτος αμαρτωλοῖις συνεκτιςαι" τοῖς δὲ γαυριωσιν ἐπι κακὰ : συγΐηρα παμ) ὰ 
κακια. 248. Οομρὶ. -Ἐ εβάεπ), πἰα ἐπὶ κακίᾳ συγίηρᾶ ἃ κακά, τ ομᾶγ. 
γηΐη. ΑΙεχ. παρα Κυριου, ἀγάπησις καὶ οδοι καλων ἐργῶν ταρ᾿ αὐτὰ 
εἐξι. τλανη καὶ σχοότὸς ἁμαρτωλοῖς συνεκτιςαι. τοις δὲ γανυριωσιν ἔπι 
κακιῷ σὺν γηρῷ (ἢς) κακα. 2ς 3. 

"αἱ κι 

" 

" 1 σκνιφικ! Ἴϑλω. ἈΝ 
ΧΥΊΙ. τυαραμένει] διαμένει 2:3. εἰς τὸν αἰῶνα] α τὸν 308. εἰς, φρέι ἐ μαι ν. 

τὸν αἰῶνα εὐοδωθήσεται εὐοδοῖ εἰς τον αἰωνα 248. Οὐπηρὶ. ., γε 72). " 
ΧΥΠ. καὶ ἱ σφιγγίας] και σκνηφειαξς ιοό. ατᾶι 253... ἢ μερὶς “φονέα 

τῇ μισϑ 8] ἡ μερὶς αὐτῷ ἀπὸ τῇ μισϑε 23. 248, 2ς3. (πρὶ. ο αά. ᾿ 
ΧΙΧ. καὶ νυν--ἀγαϑῶν μου] και νυν φαγομαι ἀπο τῶν αγαϑων 

μου αδιαλειπΐως τοό. φάγωμαι]) φαγομαι 1.57» 206, 307. ΑΙά. ἐκ 7' « νοῦν 

τῶν ἀγαϑὼν μου] απὸ τῶν αγαϑων μου αδιαλειπίως 448. Οοπιρὶ. 
 ἀδιαλείπίως ἴῃ οἰδτγαᾶ. πιβοιξὰ ΑΙεχ. τιαρελεύσεται] - αὐτον 

248, 4ς3. Οοπηρί. ἂν δὰ 
ΧΧ, ἐν αὐτῇ] κὲν τξς. 

ἔργῳ σου] ἀ εν τιοό. 
ΧΧΙ. τύΐξευε τῷ Κυρίῳ] τιρξευε δὲ Κυρίῳ ςς, τού, τξς, 16» 248, Ἂμ 

4ς3,) 254. (οπρί. ΑΙεχ. τριγευε δὲ τῳ Κυριῳ Δρό, 390). τῷ τόνῳ 
σου} Ργαδευηϊττ. ἐν 253. τλετίσαι) πλδτησαι 11], 307. 

ΧΧΙΙ. Εὐλογία Κυρία] εὐλογια γαρ Κυριξ τοό. ἐν μισθῷ] ἐμ- 
μέσῳ 1Π. εὐσεξξς] ευσεδειας 1ς7). εὐλογίαν αὐτῷ] ευφροσυνὴν αὖ- 

τ 55, 254. . 
ΧΧΤΠ, Τίς ἰῇ τις ἔτι ἐξὶ 253. μου χρεία] -᾿- ἀρεσχειᾶς 248. ΝΑῚ 

καὶ τίνα] καὶ τι ιξς. καὶ τινὶ ις7, 248. Οοπρ. ἔςαι 
μου] ἐξαι μοι 23, 248, 307. ΟΟπηρὶ. εξὶ μου τοῦ, εςι μοι 2ς3. 
τῶ ὠγαϑὰ) λα τὰ 28. ἜΝ ᾿ 

ΧΧΙΝ. Μὴ εἴπης] καὶ εἴπῃς ΑΙά, 
τολλα μοι ἃ ἐχω τού, 248. Οοπιρὶ.. 

καὶ τινι ἀπὸ ςς. καὶ οτι ἀπὸ 1ξξ. 
τξς. -Ἐ εν ζωη 248. ΟομηΡΙ... 

ΧΧΝ. Ἔν ἡμέρᾳ ἀγαϑὼν) ἐν ἡμέρᾳ αγαϑῃ Π], τοό, Δοό. ἐν 
ἡμέρᾳ ἑορτῆς Οτερ. Νγ ἢ ἰδ. 3ςτ. ἀἄγαϑωῶν] κακὼν ( 4ς. φοττ. υἱ 
ἴῃ ΕΔ.) τς). ἀμνησία κακῶν] ἀμνλδικακια ἰοό. ἀμνηςία τρέπει 

κακῶν Οτερ. ΝΥ]. οτ. καὶ ἐν ἡμέρᾳ καχῶν] καὶ ἐν ἡμερῶ αγαϑὼν 
15). οὐ μνησϑήσεται) οὐ μνησϑησομαι ςς. κ δὶ ΑἸά, οὐ μνησϑ. 

ὠγαϑῶν] αμνησια ἀγαϑὼν 17. 
ΧΧΝῚ. ἔναντι Κυρίου] ἐν οφϑαλμοις Κυριου ςς, 244. ΑΪεχ. 
τὰς ὁδὲς αὐτῷ] κατα τα ἐργα ἄἀυτξ 248. (οπρρί. 
2: 

ἐν αντῷ 548, 307. Οοἴρ!. καὶ ἐν τῷ 

“ 
(στὰ μον ὁ Ὁ 

Αὐτάρκη μοι ἰρὶ] Ῥ χαι 

τὰ ἐχὼ 23. καὶ τί ἀπὸ] {. 
᾿ κἀκωϑήσομαι] καχωϑησωμᾶι 

Ν 
κατοι 



ος κῆρ Ε Το, 

ΣοΤΑ 5 ΣΕΙΡΑΧ, 

γελευτῆς ἀποδᾶναι ἀνθρώπῳ κατὰ τὰς ὁδδς αὐτῇ. Κάχωσις ὥρας ἐπιλησμονὴν ποιεῖ τρυφῆς, χαὶ. 

ἐν᾿ συντελείᾳ ἀγϑρώκου ἀποκάλυψις ἔργων αὐτῶ, Πρὸ τελευτῆς μὴ μακἄριζε μηδένα, καὶ ἐγ 

τέχνοις αὐτῷ γνωσθήσεται ἀνῆρ.. Μὴ “πάντα ἄνϑρωπον εἴσαγε εἰς τὸν οἶχόν σοῦ, πολλᾷ γὰρ 

τὰ ἐνεδρα τῇ δολίξ. Πέρδιξ ϑηρευτὴς ἐ ἐν καρτάλλῳ ὅτως καρδία ὑπερηφάνου, χαὶ ὡς ὃ κατάσχο. 
πος ἐπιξλέπει αἹῶσιν. Τὰ γὰρ ἀγανὰ εἰς χαχκὰ μεταςρέφων ἐνεδρεύει, καὶ ἐν. τοῖς αἱρετοῖς ἐπι- 
ϑήσει μῶμον. ᾿Απὸ σπινϑῆρος τυρὸς ππληϑύνεται ἀνδρακία, χαὶ ἄνϑρωπος ἁμαρτωλὸς εἰς αἷμα 
ἐνεδρεύει. Πρόσεχε ἀπὸ χακούργου, “πονηρὰ γᾶρ τεχταίνγει, μήποτε μῶμον εἰς τὸν αἰῶνα δῷ σοι. 
Ἐνοΐχισον ἀλλότριον, χαὶ διαςρέψει σε ἐν ταραχαῖς, καὶ ἀπαλλοτριώσει σε τῶν ἰδίων 98. 

Φ᾽ ει Ν 

ἘΑᾺΑΝ εὖ σποιῆς, γνῶϑι τίνι “ποιεῖς, καὶ ἐςαι χάρις τοῖς ἀγαθοῖς σου. Εὐποίησον εὐσεβεῖ, καὶ 

εὑρήσεις ἀνταπόδομα, χαὶ εἰ μὴ παρ᾿ αὖτε, ἀλλὰ παρὰ ὑψίςου. Οὐχ ἕςιν ἀγαθὰ τῷ. ἐγδελε-: 
χίζοντι εἰς. χαχὰ, χαὶ τῷ ἐλεημοσύνην μὴ ἡ χαριζομένῳ. Δὸς τῷ εὐσεξεῖ, χαὶ μὴ ἡ ἀγτιλάξῃ τὸ ἅμαρ- 

τωλδξ. Εὐποίησον τῷ ταπεινῷ, χαὶ μὴ δῷς ἀσεξεῖ' ἐμπύδισον τὰς ἄρτες αὐτᾶ, χαὶ μὴ δὼς αὐτῷ, 

ἵγα μὴ ἐν αὐτοῖς σε δυναςεύση' διπλάσια γὰρ καχὰ εὐρήσεις ἐν ττᾶσιν ἀγανοῖς οἷς ἂν ποιήσῃς. 

αὐτῷ. Ὅτι χαὶ ὁ ὕψιςος ἐμίσησεν ἁμαρτωλὲς, χαὶ τοῖς ἀαεξέσιν ἀποδώσει ἐχδίχησιν. Δὸς τῷ ( 

ἀγαϑῷ, καὶ μὴ ἀντιλάξη τ ἁμαρτωλΒ. Οὐκ ἐχδιχηϑήσεται ἐν ἀγαθοῖς ὁ φίλος, καὶ ἃ χρυξήσε- 

ται ἐν χαχοῖς ὁ ἐχθρός. Ἔν ἀγανοῖς ἀνδρὸς οἱ ἐχϑροὶ αὐτϑ ἐν λύπη, χαὶ ἐν τοῖς χαχοῖς αὐτῷ 

καὶ ὁ φίλος διαχωρισϑήσεται. Μὴ πιφεύσῃς τῷ ἐχϑρῷ σδ εἰς τὸν αἰώγα" ὡς γὰρ ὃ χαλχὺς ἰδ- 
νει; ὅτως ἡ πονηρία αὐτὰ. Καὶ ἐὰν ταπεινωϑῆ χαὶ πορεύηται συγχεκυφῶς, ἐπίςησον τὴν ψυ- 

ΚΕΦ, ΧΙ, 

27. 

28. 

29. 

30. 

ΠῚ. 

αὐ) }" ὯΝ χἥν σξ χαὶ φύλαξε ἀπ᾿ αὐτϑ, χαὶ ἔση αὐτῷ ὡς ἐχμεμαχὼς ἐσοπῖρον, χαὶ γνώσῃ ὁτι(δι εἰ εἰς τέλος [7᾽ 
ς χατίωσε: Μὴ ςἥσης αὐτὸν παρὰ σεαυτὸν, μὴ ἀνατρέψας, σε φῇ ἐπὶ τὸν τόπον σδ' μὴ χαϑίσῃς 

αὐτὸν ἐκ δεξιῶν σα, μήποτε ζητήση τὴν χαϑέδραν σε, καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτῳ "7.06 τὸς λόγους μου, 

᾿ ως 
τι Υ τος Α: ΤᾺ ὡστ ΩΣ χχνπν ΜΡ Ν ἐπὶ πλησμονὴν 307. τρυφῆς] τροφης τςς. Αἰεχ. τῇ Ἔ α τῷ τού, 248, 307. Οοπηρί. τὰ τονηρξ 23. 

Χχαὶ ἡἕν. συντελείᾳ] αὶ ἐν 23, 253. καὶ συντελειῶᾶν , Υ. τῷ ταπεινῷ} λ τῷ ς 5, τού, τξξς, 157, 248, 253 254, “ού, 207. 
ἄιϑρώποι ανϑρωπὼν 2.14. 9" 

12. 

: 

ἦν ἜΘΕΙ ΡΝ, ΤΟΥΣ Ὁ ΔΕ ΦΡΗΝΣ ζὸ 

. 448. ΟοΙΡΙ. , Οομρὶ. ΑΙεχ. καὶ μὴ ὺ δῷς 19] καὶ μὴ δος 30). τὰς ἄρτους αὐτῇ} 
χε υερ, "τ ιν ὲ τ ἥ υηῤὴς 7 ΧΧΨΗ͂Ι. Πρὸ τελευτῆς---μηδένα } Μὴ μακαρίζης ἄνδρα τορὸ τες τας ἀρτας σου 23,248. (Οπηρ!. γῶρ κακὰ] λ κᾶκα 307. εὑρήσεις] 

Χ,. 7) δ Ἃ λευτῆς αὐτὰ Εἰ. Ῥγαρ. Ἐνδῃξ. Ρ. ὅτο. ἔς; πἰῆ μακαρίσης, Τεο- εὐρησουσιν 11. ἐὐρησε σοι 3248. Οὐοπιρί. εὑρησει σοι κρυφίως 23. ἌΝ" 
π᾿ 7, εΥ ἀογεῖ. ἵν. ο6. Πρὸ τελευτῆς δες. δὰ ἔπ. οοπ).} Νὸ ὀεαι βεαφετὶς ἦο- εὑρήσει σε ΑἰΙεχκ. οἷς ἄν τοιήσης αὐτῷ} οἷς αν ττοιῆς αὐτῶ 23, 248. 

" πείπεπι απὶς πιογίοπι, φιία πρίεἰς φιαὶ ἐγηπὲ ὅγε πουϊξηπια. Οτΐρεη, ἵν. ο6. Οουηρῖ. ΑἸά. οἷς εαν τοιησὴς αὐτω ςς, τς7, 254, 206. Αἰεχ. οἷς ἂν : 
γνωσϑησεται} πο θελησῖθαι ξ 5) 2ς3, Ἔ ἀνήρ] Βαθεὶ ἴῃ οἶδ᾽. τσοιησης αὐτῶ ματαιῳς 2ς3. οἷς ἂν ποιησεις αὐτῶ 307. δ 
τηΐπογε ΑἸεχ. ΨΙ. καὶ ὁ ὕψιρος] κα ὁ ΑΙά, τοῖς ἀσεβέσιν] τοῖς εὐσεδέσιν Οοτηρί. 

᾿ ΧΧΙΧ. εἴσαγε] εἰσαγαγε ΠΣ 2345)296. τῇ δολίς}] τε ἀποδώσει ἐχδίκησιν} ἀποδῳ εἰς ἐεχδικησιν 111, -Ἐ- φυλάσσει δὲ ἀντους τα γᾺ : - διαξολε τού, 248. (ογηρί. ἃΥ͂. ᾿ς εἰς μεραν ἐκδικησεως αὐτῶν τού, -[- φυλασσει δὲ αὐτες εἰς ἡμέραν 
ΠΝ, ΧΧΧ. Πέρδιξ ϑηρατὴ πίων ϑηρευϑεὶς Οοπιρὶ. ! ὅτως καρδία) εκδικησεως αὐτῶν κραταιὰν 248. Οομρὶ. (Αἴεχ. ἴπ οἰιδγαές, παϊμοσε.) 

τ τ ὅτῶ λογος ἐν καρδιω ςς, 2. ξς, 2:4. καὶ ὡς ὁ κατάσκ.] κα ὁ 23, τοῦ, 248. - ελάεῃ), εἴδικραταιαν α ἄντων, 28. ς μ΄ 

ον εν 7 ΟρρΙ. ἐπιδλέπει πτῶσιν] ἐπιδας ἐπι πτῶσιν 348. Οὐομηρὶ. ΥἹΙ1. μὴ ἀντιλάξῃ] μὴ ἀντιλάδου ΑἸεκ. τὰ τἀ ωε] αμαρ- 
ΧΧΧΙ. εἰς] εἰσὶ ((ο) ιοό. καὶ ἐν τοῖς αἱρετοῖς ὅζο. δά π. τώλω τες. κα τῇ 248, 2ς3,) 307. Οοπιρί. ΑἸεχ. 

ςοπι. 64. α 1οό. ἐν τοῖς αἱρετοῖς} εν τοις ἐτεροις 1. κα αἰρετοις ΨΙ11. Οὐκ ἐκδικηϑήσεται}) ὁ κρυδησεται τς» 254. οὐκ επιγνὼ- μν 
1ξξς. ἐν τοις αἱρετικοις 248. (πρὶ. ἐν τοις αἰνετοις 35 34. ἐν τοῖς σϑησεται ἡσεται τοῦ, 2.3, οὐκ ἐχδληϑήσεται 1ςς,) 248. Οὐοπιρὶ. οὐκ ἐμ» 

εἶν 900: ,ϑιχος ἀλλότριος 2.3. 

ἐργοῖς 307. 
ΧΧΧΙ. ᾿Απὸ σπινθῆρος τυρὸς} απὸ σπινθῆρος μικρᾶς 248. 

Οοιηρ!. τληϑύνεται] τοληϑυνϑησεται ς ς, 2 ς4. 
ΧΧΧΠΙ, τεχταίγει] τεχταινεται τού, 248, 307. Οοπιρί. μήποτε 

δα. δὰ ἔπ. οοη).} μήποτε δὼ σοι μῶμον εἰς τον αἰωνα 248. Οοπιρὶ. 
δῷ σοι] ϑωσει τςς. δὼς 206. 

ΧΧΧΙΝ. Ἐνοίκισον] ἐνοικῆσον τοό. ἐπρἠαρὸν ἀλλότριον] εν- 
καὶ διαςρέψει σε] καὶ διαφρέψεις 296. ΑἸά. 

. ἐν ταραχαῖς] ἐν ταραχῊ 23. 248,23. Οοπθρὶ. καὶ ἀπαλλοτριώσει] 
καὶ αλλοτριώσει (ίςτ. αλλοτριωσ!) 23. τῶν ἰδίων σου] τῶν οδὼν σου 
1ςς. εκ τῶν ἰδίων σου 248. (οπηρῖ. 

- 

1. ᾿Ἐὰν εὖ ποιῇς] εαν εὐ ποιεῖς 307. καὶν εὖ ποιης 308. ἐδν ποιῆς 
ὠγαϑὺν Αἴβαπ. ᾿ϊ, 22ς. γνῶϑι] βλέπε ΑἸΒΔη. 1. οἶς, τίνι ποιεῖς] 
τι σοιεις ορ6. 

1. εὐσεξδεῖ} εὐσεξη τού, 307. Οοτηρί. ἀλλὰ] ἄλλα και 307. 
τ παρὰ ἐ ὑψίςου] τσαρὰ τὰ υψιφου 23, ςς, τού, τξς, 1:7, 248, 253, 2:4, 
ἐν 307. ΟΡ]. ΑἸοχ. 
οχ τ ΠῚ. Οὐκ ἕξιν ἀγαϑα] οὐκ ἐγαι ἀγαϑα 23, 1ξξς) 1ς7, 248, 253, 
7. 254. Οὐπρὶ. Αἴεχ. " τῷ ἐἰνδελεχίζοντι] α τῷ 307. ἐλεημοσύνην 

ἐλεημοσύνης Οοταρ. μὴ ὴ χαριζομένῳ] μὴ ἡ χωριφομένω Οοηρρὶ. 
ΙΝ. τῷ εὐσεξεῖ] α τῳ τού. μὴ ἡ ἀντιλαξη] μη αντιλαμβανε 30γ. 

΄ καὶ φύλαξε) και φυλαξαι ,.55» 68, τού, 248, 254, 296, 307. Οοπη!ρὶ, 

δληϑήσεται, ΑΙεχ. 

ΙΧ. καὶ 0 ὁ φίλος] α Χαι 1ςξ. 

Χ. ἡ πονηρία αὐτ8} ργβοευνῖες, καὶ ἐς, 1οό, 1 ς7, 24) 307. 
ΧΙ. καὶ πορεύηται] και τβευσηται τς ς. καὶ τοορεύεται ΑΙ΄, 

συγκεκυφὼς] χεχυφὼς 307. τὴν ψυχήν σου] τῇ ψυχῇ σου ΑἸεχ. 

ΑΙά. καὶ ἔσῃ αὐτῷ} και ἴση ἐπ᾿ ἀντὼ 307. ὡς ἐκμεμαχὼς] ὡς ἐχ- 

μᾶάσσων (πιαγς. Ὁ αἱ. πὶ. χᾶι ἐχμαχὼς) 296. ὡς εἐῤμεμαχς 307. 
ὡς ὃ ἐκμασσων 308. καὶ γνώσῃ} χαι ἐπιγνωσὴ 253. κατίωσε] 
κατιωσαι τοό. κατίιωχε 2:3. κατίωται αι Αἴεχ. 

ΧΙ]. Μὴ ςήσης αὐτὸν] μὴ ςήσης αὐτῷ ΑἸά, παρὼ σανεὸν] 
παρὰ σεαντω ςξς, τς7, 248, 2:3,2 4,206, 307. Οοτρὶ. Αἰεχ, παρὰ 

σεαυτὸν---καϑίσης} πάρα δεαυτω" μῆδε καϑισὴς τοό. μὴ ἄνατρ.] 
ιγα μη ἀνατρ. 4:3. μή ἀνατρέψας σε] μη καταςρεψας σε 233. μη» 
ποτε καταρρεψας σε 248. (ὀτηρὶ. μη αναςρεψας σειῖ Ε 5: 157» 308. 

ΑΙεχ. μὴ ἀναρρέψας ΑΙά. ςἢ] ἐπ τος. ΑἸ4ά. κῇ ἐπὶ τὸν τόπον 
σου] εἰς τὸν τοῖον σου Ἢ 253. ἐπὶ τὸν τόπον σου] ἐπὶ τῇ τοπου σου 
296, 2.98. τὴν καϑέϑραν σου] - λαξειν τού, 448. ΟομαρΙ. ἐπ 

ἐσχάτῳ] ἐπ᾿ ἐσχάτων ξςς, τού, (τς ς. ἔοτ. αἰσχατων.) 1 ς7, 248, 2 (4) 
407. Οομρὶ. Αἴεχ. ἐπιδνων ευρήσεις τού. κατανυγήσῃ) κατα- 

γυγιση. Μὴ ὐδι δὶς αμαρτιαν" εν γὰρ μιᾷ οὐκ ὀὐϑο 68. 
ΑΙά, 

“ἢ 

πόμα... . ἰὕς ται κἄνπαι 



ΣΌΦΙΑ. ΣΕΙΡΑΆΧ. 
κεϑ. ΧΙ]. 

13. χαὶ ἐπὶ τῶν ῥημάτων μον καταγυγήση. Τίς ἐλεήσει ἑπαοιδὸν ὀφιόδηχτον, χαὶ πάντας τὰς προῦ΄- 

14. ἄγοντας ϑηρίοις; “Οὕτως τὸν πτροσπορευύμενον ἀνδρὶ ἁμαρτωλῷ καὶ συμφυῤόμενον ἐν ταῖς ἁμαρ- 

τς. 16. τίαις αὖτ, “Ὧραν μετὰ σδ διαμενεῖ, χαὶ ἐὰν ἐχχλίγης, ὁ μὴ χαρτερήση. Καὶ ἐν τοῖς χείλεσιν 
αὐτῷ γλυχανεῖ ὃ ἐχθρὸς, καὶ ἐν τῇ χαρδίᾳ αὐτῷ βελεύσεται ἀγατρέψαι σε εἰς βόϑρον" ἐν ὄφϑαλ.-. 

17. μοῖς αὐτῇ δακρύσει ὁ ἐχϑρὸς, καὶ ἐὰν εὕρῃ χαιρὸν, οὐκ ἐμπλησθήσεται ἀφ᾽ αἵματος. Καχὰ ἂν 

18. ὑχαντήσῃ σοὶ, εὑρήσεις αὐτὸν ἐχεῖ πρότερόν σου, χαὶ ὡς βοηϑῶν ὑποσχάσει πτέρναν σα. Κινῆ: σοι, ἵ -' 
οσεὶ τὴν χεφαλὴν αὐτῷ, καὶ ἐπιαροτήσει, ταῖς χερσὶν αὐτϑ, χαὶ σσολλὰ ὠὰ ἐς δος χαὶ ἄλλοι- 

ὥσει τὸ ἩλονΝ αὐ. 

..ώ.0 ἈΠΤΟΜΕΝΟῸΣ πίσσης μολονϑήσεται, χαὶ ὁ χοιρωνῶν ὑπερηφάνῳ ὁμοιωϑήσεται ἀύτῷ. Βά- 
ρὸς ὑπὲρ σὲ μὴ ἄρης, καὶ ἰσχυροτέρῳ σὲ χαὶ ᾿πλασιωτέρῳ μὴ κοινώγει" τί χοϊνωνήσει χύτρα ἀρῤὸς 

4. λέξητα ; αὕτη τροσχρόσει, χαὶ αὕτη συντριδήσεται.. Πλέσιος δῖ. ἴκησε, καὶ αὐτὸς τροσενεξριμή- ἌΣ ἢ 

4. σατο" πτωχὸς ἠδίκηται, χαὶ αὐτὸς τὸς ποροσδεηϑήσεται. ᾿Εᾶν χρησιμεύσης, ἐργᾶται ἐν σοί" χαὶ 

5. ἐὰν ὑςερήσης, χαταλεα σε. ᾿Εαν ἔχης, συμξιώσεταί σοι, καὶ ἀποχενώσει σε, καὶ αὐτὸς οὐ 

6. «πονέσει. Χρείαν ἔσχηχξ σοῦ, χαὶ ἀποπλανήσει σε, χαὶ προσγελάδεται, σοι, χαὶ δώσει σοὶ ἐλ--: 

7. πίδα" λαλήσει σοι χαλᾶ, χαὶ ἐρεῖ, τίς ἡ χρεία σοῦ; . Καὶ αἰσχυνεῖ σὲ ἐν τοῖς βρώμασιν αὐτξ, 

ἕως ὅ ἀποχενώσηῃ σε δὶς ἢ τρὶς, χαὶ ἐπ᾽ ἐσχάτῳ “αταμωχήσεταί σϑ' μετὰ ταῦτα ὄψεταί σε; χαὶ 

8. χαταλείψει σε, χαὶ τὴν χεφαλὴν αὐτ χινήσει ἐπὶ σοί. Πρόσεχε μὴ ἀποπλαγηϑής, καὶ μὴ τα- 
ρ 3 ϑ ’ » . ΖζΖζΑ .- ἴω] ὦ αν ᾿ς μῷᾷ 

9. πεινωϑῆς ἐν εὐφροσύνη σου. Προσχαλεσαμένου σε δυνάςου, ὑποχωρῶν “γίνου, χαὶ τόσῳ μᾶλλον 
ἤ 7 Ἂν Φ Ν, Ε] ἴω Ν Ν, . Ν ϑ 2. Ἴοῳ»" ψ » ᾿ ρὸ 

10. προσχαλεσεται σε. Μὴ ἐμπιη]ε ιγὰ μὴ ἀπωσϑῆς, χαὶ μὴ μαχρᾶν ἀφίςὼ νὰ μὴ ἐπιλησυῆς. 

11, Μὴ ἔπεχε εἰσηγορεῖσσαι μετ᾽ αὐτϑ, χαὶ μὴ πίςευε τοῖς πλείοσι λόγοις αὐτϑ" ἐκ πολλῆς γὰρ .,,1, κλ᾿ δε) “Ἴων 
᾿- ΄ Ν Ἢ “2 ΄ Φ, ς. 7 “- -ε---ὄς-- “- ». ΟΝ ὃ Νν ἱ ε 

12. λάλιας “Φιρᾶσει δὲ, χαὶ ὡς Ὡροσγελὼν ἐξετάσει. Αγελεήμων ὁ μὴ συντηρων λογᾶδς, ΧΑΙ οὐ μὴ 

: ΧΙΠ. προσάγ. ϑηρίοις] προσαγ. ϑηριον 308, -ἰ- ἑαυτός ΟΠιγίοῆ,. ση τος. 
ἷ1, γ76. 11. ἠδίκησε] ἡδικηται 5.3. καὶ αὐτὸς 19] καὶ αὐτὸ τςς. καὶ 

ΧΙΨ. τὸν προσπορευόμενον] τον προσάγοντα 252. καὶ συμφυς αὐτὸς προσενεξρ.7 καὶ αὐτε τροσδεηϑησονται 248. Οοπιρί. τροσ- " 
ρόμενον) και συμφερομεένον 1Π. (ες ς. οοττ. υἱ ἴπ Ἐά. ΔὉ ελάδθπιὶ }.}ὅ ἐνεξριμήσατο] ἐνεθριμησῶτο 23: τροσενεμξριμησατο τοό. τωχὸς 7.,55- “ἀξ 2... 

και τὸν συμπεριφέρομένον 23. ἐν ταῖς ἁμαρτίαις} λὲν 2{3. ὅς. δὰ ἔπ. οσοα.] τῆωχος ηδικησε καὶ αὐτος προσαπειληϑησεται 248. {τ 

ΧΥ͂. διαμενεῖ} διαμένει ἐν ςασει ((οτ. ςασι) 23. διαμένει ςς, τοό6, Οοηιρί. ττωχὸς ἠδίκηται) τστωχος ηδικηϑη ς ς, 2 (4. Ζεν ὦ Ἶ αφα 0 ἰ. 

ΟΝ 344, 307. ΑΝ εν ςασει δικαιῶ 248. (οηηρί. διαμένει ἐν σασει δικαια ΙΝ. καταλείψει σε] ἐγκαταλείψει σε τοό. καταϑλιψει σὲ 248. : "κο 3.95 

μ- 853. καὶ ἐὰν ἐκκλίνῃς} α καὶ ςς, 254. καὶ ἐᾶν ἐκκλίνῃ 2ς3.. οὐ Οοινιί. ων Ἵ!. 21 28 

Ι μὴ καρτερήσῃ) Ἕ απο αδικιας 23, 2ς3. καὶ καρτερησει ςς. "ἃ μὴ καρ- Υ. Ἐὰν ἔχῃς] ργαβηνει. καὶ 248. Οοιηρί. οὐ πονέσει] ἀ ποιήσει νι’. ἐὰν 

: τερει τς. ἃ μὴ καρτερήσει 1:7, 307. λα μὴ 254. 43. οὐ πονῆσει 2.3: οὐ μὴ πονει 307. 

{μ ΧΥῚ. Καὶ ἐν τοῖς χείλεσιν] αὶ καὶ ςς, 157, 253,)214.-. ὁ ἔχ- ΝΙ. Χρείαν ἔσχ.] χρειαν τινὰ ἐσχ. 253. καὶ ἀποπλανήσει σε) 4" 
ϑρὸς 1}. ὁ 23: οὶ καὶ πολλά ψιϑνρισει καὶ ἐρεῖ σοι κᾶλα λέγων καὶ ἀπόπλανᾳ σε 307. δώσει σοι ἐλπίδα] δωσε σοι ελπιδας 296. ς »» 

68. ΑΙά. καὶ ἐν τῇ καρδίφ---ὖ ἐχϑρὸς 23} ἐν οφϑαλμοις αὐτὰ δὰ καλὼ] κακα ἯΣ καὶ ἐρεῖ] καὶ ἐρεῖ Π.ϑ᾽ Τ᾿ 

κρυσει" καὶ ἢ ἡ καῤδια αὐτὸ βελευσεται αναςρεψαι σε εἰς βοϑρον 23. ἔς, ΨΙΙ. ἐν τοῖς βρώμασιν αὐτῷ] κα ἐν 248. Οοιηρί. ἐν τοις βρωμασιν 

οὐπὶ ἐν τῇ καρδίᾳ ΡῖῸ ἥ καρδίᾳ αὐὖτΒ, ΑἸά. ἀνατρέψαι] ἀνατρέψαι αὐτῶν 307. ἀποκενώσῃ)} αποχενωσει 1 ξ 7» 248. Οοπρί. ΑἸά. Αἰοχ. 

ΑΙά.. εἰς βόϑρον] εἰς βοϑυνον ς 5, 354. ἐν ὀφθαλμοῖς] ργαπλτ., καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτῳ] καὶ ἐπ᾿ ἐσχάτων 235) τού, 248, 2:4, 296. (πρὶ. 

« καὶ 253: δακρύσει ὁ ἐχϑρὸς} αὶ ὁ εχϑρος 248, 2ς3. Οομρὶ. ΑΙά. ὁ καταμωκήσεται] καταμωμήσεται 23. κχαταμώκχ. σου] καταμώκ. σε 
Ν' καὶ ἐὰν εὕρῃ] α και ςς, 254. ςς,1ς4. μετὰ ὶ ταῦτα) Ῥυαπήι, καὶ 348. Οοτηρί. καταλείψει σε] 

ΧΥΠ. Κακὰ ἂν] κακα εαν τού, 1 ς7, 248, 254, 206, 307. Οοπιρ. καταλήψει σε 10ο8. ἐπὶ σοί] ἐπι σε τού, 296. 

ε:.- ΑΙοχ. Κακὰ ἂν---ρότερόν σε] ἐᾶν σοι νπαντήσῃ χάχα, ευρησὴς αὖ- 11. μὴ ἀποπλανηϑῇς] -ἰ- τῇ διάνοια 33» 248. (οπιρ. -Ἐ τὴ 

τὸν τροτερον σῈ ἔχει 43. ὑπαντήση ἢ σοι} συναντήσὴ σοι τοό. απᾶν- ϑδιανοια σου τοό. μὴ πλανηϑης 307. καὶ μὴ ταπεινωθῆς] α μὴ ἔτ, 5 

γησή σοι τξξ. υπόρηση σοι 454-. εὑρήσεις] ευρησες ([οτ. ευρησ!) 23. 454: ἐγεὐφροσύνῃ σ8} ἐν εὐφροσυνὴ οσυνη καρδίας σὲ σε 23,248, 2{53. Οοπρ!. -- 

αὐτὸν] εαυτον «4. ἐκεῖ πρότερόν "σε πρότερον ἔχει σὰ ΠΙ,1ς ς. α προ- ΙΧ. ὑποχωρῶν γίνου] ἴτ. 2 ς3. τόσῳ μᾶλλον) τοσωατὸν μαλλὸν (,1 

τέρον 23. πρότερον σου ἔχει ς(γ 106, 1ς7,248,2ς4, 206, 307. ΘΟ ουνρί. τοό. τοσετὼ μάλλον 248 ΣΌοπΡΙ. τῷ σῶ μᾶλλον (Ης) 397. προσ- 

ΠΝ καὶ ὡς βοηϑὼν] καὶ ὡς ανϑρωπος βοηϑων 248. Οοπιρί. ὑποσχά- καλέσεταί σε] α σε 23, 1ςς, 307. [Γ. (ξ, τού, 1ς7γ2545.106. προσ- ᾿ 

᾿ σε] υποσκαψει 43, 2.3. νποχαλασὴ 206, 308. υποσχελεσει 307. κχαλεσεται πλεοναζων 248. Ἔ πλεοναζων 253. σε προσκαλέσεται φενι ππεν 15 ΓΑ τς 

πτέρναν σε} τας πετερνῶς σῈ 353: πλεονάζων Οὐοπιρὶ. σε προσκαλέσηται ΑἸεχ. 

ΧΥΝΤΙ]. Κινήσει τὴν κεφαλὴν αὐτΒ} χαὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῇ κινήσει Χ. ἵνα μὴ ὠπωσθῆς} κα νὰ τς, τςξ, 253,24. μὴ ἀξωςθὴς  ἀκρι- 

( Δ. 23. ἔς, πε και, "5 ς, τος, 248,2ς3) 307. Οοπιρί. ΑΙεχ. τὴν κεφα- τῶς τού. -{ ἀκριτως 548. (οπιρὶ. μὴ αποϑης 307). διαρεὶ ἵνα ἿΩ 

᾿ δὴν χινήσει αὑτῇ 2 τ: τὴν κεφαλὴν αὐτὰ κινήσει ἐπὶ σοι τού, 15:7, ΟἾΆΓ. τηΐπ. ΑΙεχκ. μακρᾶν ἀφιςῷ} μακραν αφιςων 68. ΑΙ. μακροὺς 

υ: “ρό, 408. ταῖς χερσὶν αὐτῷ] α αὐτῇ 23) 248, 453, 307. Οὐπιρ. ἀφιφζὼω 23. ἐπιλησϑης} εἰνπλησϑης (οοττ. δὺ αἱ. τῇ. υἱ ἴῃ Εά.) ̓  

καὶ πολλὰ] κα και τιοό. καὶ τολλῶ ἄζς. δὰ ἤπ. οοπ|.}. 1ςς. ϑια- 4248. , “κι 2ν.} ΟἹ τ 

ψιϑυρίσει) διαψιϑυριει 43, τού, 248. Οουηρί. ψιϑύυρισες ς ς, 254. ΧΙ. εἐἰσηγορεῖσϑαι} ἐσηγορεισϑαι τού, 2:4.. μετ᾽ αὐτῷ} αὐτῳ 4 «{ ᾿ ΕΣ 

διαψι5. καὶ ὶ ἀλλοιώσει διαψιϑυριξζων ἀλλοιώσει 553. 2.3. καὶ μὴ στίξευε] καὶ μὴ τιξευσης ἐς) 248, 254. Οοἴηρὶ, ἐξε- ἐρύ α οϑος ρος 

τάσει] -Ἐ τὰ κρυπῆα σου 43, τού, 248, 3. Οοτηρί. “ σε ἐς, 68, ρἐ τ. δὰ 

ΔΕ 1. μολυνϑήσεται] - ἐν ἀντ 248. Οοπηρ. καὶ ὁ κοινωνῶν) αὐ τς, 157, 254, 2ο6. ΑἸά. ΑἸεχ. προσγελασει σε 307. 

248. Οοπιρὶ. ὑπερηφάνῳ] υπερηφανος τᾷ ς. ΧΙ]. ᾿Ανελεήμων---“λόγους] αἱ ἀνελεημόνως θἱ δε συντηρῆσει λογους σου 7). 

1. μὴ ἄρῃς] -Ἔ ἐν ζωη σου 248. (οπιρὶ, καὶ ἰσχυρ. σὸν καὶ 2:2. λόγες) λογες σου 33. οὐ μὴ φείσηται} οὐ μὴ φεισεται 307. 

ς" τλεσιωτ.] καὶ αι πλεσιωτερωίσούγκαι Ισιχυροτερω σου 253. καὶ σλε- Οὐαὶ, ΑἸά. περὶ κακώσεως} σερι κακώσεως σα 248. (οπηρί. ἀπὸ 

σιωτέρῳ] -ἰ- σοὺ 448, 254, 307. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. προσχρόσει} συνκρθ: κακωσέως 307. 4 



ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

ΚΕΦ. Χῃ], 
φείσηται. περὶ χαχώσεως χαὶ δεσμῶν. Συντήρησον χαὶ πρόσεχε σφοδρῶς, ὅ ὅτι , μετὰ ὁ τῆς αἸώσεώς 1 3. 

σϑ τ ΧΤΕΙΟ. Πᾶν ζῶον ἀγαπᾷ τὸ ὅμοιον αὐτῷ, χαὶ πᾶς ἄνθρωπος τὸν πλησίον αὐτῇ, Πᾶσα τς γς, 

σὰρξ χατὰ γένος συνάγεται, χαὶ τῷ ὁμοίῳ αὖτ προσχολληδήσεται. ἀνήρ. Τί, χοινωνήσει λύχος 17. 
ἀμνῷ; ὅτως ἁμαρτωλὸς πρὸς εὐσεδηῆ. Τίς εἰρήνη ὑαΐγη πρὸς χύνα ; καὶ τίς εἰρήνη. πλδόίΐῳ πρὸς τ8, 
πένητα: Κυνήγια λεόντων ὄναγροι ἐν ἐρήμῳ, ὅτως γομαὶ -““λΕσίων πτωχοί. Βδέλυγμα ὑπέρη- 

᾿Γ φάνῳ ταπεινότης, ὅτως βδέλυγμα π λεσίῳ σττωχός. Πλόσιος σαλευόμενος εηξίζεται ὑ ὑπὸ φίλων, 

ταπεινὸς δὲ σεσὼν ἀρθα πὸ νεῖται ὑπὸ ΦΙΛΟ» Πλεσίου σφαλέντος πολλοὶ ἀντιλήσορες, ἐλά--. 22, 
λῆσεν ἀπόῤῥητα χαὶ ἐδικαίωσαν αὐτόν" ταπεινὸς ἔσφαλε χαὶ προσεπετίμησαν αὐτῷ, ἐφθέγξατο 

σύνεσιν χαὶ ἐχ ἐδόθη αὐτῷ τόπος. Πλέσιος ἐλάλησε καὶ πάντες ἐσίγησαν, χαὶ τὸν λόγον αὐτῷ 28. 

ἀνύψωσαν ἕως τῶν γεφελῶν" πτωχός ἐλάλησε; χαὶ εἶπαν, Τίς ὅτος; χἂν προσχύψῃ, προσαγα- 

τρέψεσιν αὐτόν. ᾿Αγαϑὸς ὁ ὁ σλδτος ᾧ μή ἐς ιν ἁμαρτία, χαὶ πονηρα ἣ πτωχεία ἐν φύμασιν 24. 

ἀσεξες. Καρδία ἀγϑρώπε ἀλλοιοῖ τὸ τπἰρᾶσωπον αὐτᾶ, ἐὰν εἰς ἀγαθὰ ἐάν τε εἰς χαχά.. Ἴχνος 2ς. 26, 

χαρδίας ἐν ἀγαθοῖς τορόσωπον ἱλαρὸν, καὶ εὕρεσις πταραδολῶν διαλογισμοὶ μετὰ χόπε. ΄ 

ΕΝ ΚΕΦ, 
ΧΙΥ. ἽὍΜΑΚΑΡΙΟΣ ἀνὴρ ὃς ἐκ ὠλίσϑησεν ἐν ςόματι αὐτῶ, χαὶ οὐ χατενύγη ἐν λύπῃ ἁμαρτίας. Μα- 

χάριος οὗ οὐ χατέγνω ἡ ψυχὴ αὐτξ, χαὶ ὃς οὐκ ἔπεσεν ἀπὸ τῆς ἐλπίδος αὐτῇ, ᾿Ανδοὶ μιχρολόγῳ 5, 

οὐ χαλὸς ὁ πλᾶτος, χαὶ ἀνθρώπῳ βασχάνῳ ἱνατί χρήματα, Ὁ συνάγων ἀπὸ τῆς ψυχῆς αὐτῶ, 4. 
ν "59 ρὸ 3 βϑ 3 “Ὁ ΄ ᾿ ΄ἤ ε Ν ε φω ᾽ 2 

νὰ συνάγει ἄλλοις, χαὶ ἐν τοῖς ἀγασοῖς αὐτῇ τρυφήσουσιν ἕτεροι. Ὃ “πονηρὸς ἑαυτῷ, τίνι ἀγαϑὸς ς. β 
ἡ Ρς ᾿ ρ ΄ 9. "Ὁ 

4τῦ ἕςαι; χαὶ οὐ μὴ εὐφρανθήσεται ἐν τοῖς χρήμασιν αὐτϑ, Τϑ8 βασκαίνοντος ἑ ἑαυτὸν ἐχ ἔς! “ππονη- 6. 

' οὕτερος, χαὶ τᾶτο ἀνταπόδομα τῆς χαχίας αὐτῇ. Κἂν εὐποιῇ, ἐν λήϑη ποιεῖ, καὶ ἐπ ἐσχάτων γ, 

ἘΕῊ τὴν χαχίαν αὐτῇ. ἹΠονηρὸς ὁ βασκαίνων ἐφϑαλμῷ, ἀποξρέφων πρόσωπον χαὶ ὑπερο-. 8, 

ὧν ψυχάς. Πλεονέχτου ὀφθαλμὸς ὃχ ἐμπίπλαται μερίδι, χαὶ ἀδιχία “πονηρὰ ἀναξηραίνει Ψψυ- . 
τἀν δὰ [ἢ 

ΧΧΝ, ἐὼν εἰς ἀγαϑὰ} εαν τε εἰς ἀγαϑα 23, κς, τού, 1:7, 248, 
4ς3, 254, 307. Οὐπ|ρ|. ΑΙεχ. εἰς κακά] ΞΕ καὶ αγαϑύνει προσωπὸν 7: 
ἐν τέρψει καρδιὰ ϑαλλουσα τοῦ, 248, Οὐπιρὶ. (ΑἸεχ. ἴῃ οἰιαγδές, - 

τηϊμοσθ.) εἰς Ξυν, καὶ ρα, καὶ ἀγαϑυνει ὥροσωπον ἐν τέρψει ἘΠ ον ἐγ ἢὔδιν ΑΝ 

'χπι. καὶ πρόσεχε] καὶ Ὡροσχε 308. καὶ τρόσχες Οοπιρὶ. 
; σφοδρῶς σφοδρα 68. ΑΙά. τα ἀκδεῖν τού, 248. Οοτηρί. περι- 

πατεῖς] -ἰ ἀκκὼν αὐτὰ εν ὑπνὼ σου Ὑρηγορῆσον' ττασὴ ζωη σε ἀγαπὰ 
τον Κυριον' καὶ ἐπικαλε αὑτὸν ἐν σωτηρια σου. τοό. -ἰ- ἀκεξὼν ταῦυτὰ 
ἐν ὑπνω σον γρηγορῆσον πασὴ ζωὴ ἀγάπα τον Κυριον᾿ καὶ ἐπικαλε αὖ- 

' τον εἰς σωτηριᾶν σου. 248. (οπιρί. -Ἐ εαάεπι, ηἱῇ ἐπικαλὰ αὐτῷ, ἰπ 

ΟΧ. εδαγαᾶς, τοϊηοσε Αἰεν ῥίν ἀχϑὼν αὐτῶ ἐν ὕπνοις σου καὶ γρηγορη- 
σεις πασῃ φωη ἀγάπα τὸν Κυριον καὶ ἐπικαλξ ἄντον εἰς σωτηριᾶν 
σου 2ς3. 

ΣΎ, Πᾶν ζῶον) ἕκαςον ζῶον Ογτϊ!. ΑἸοχ. ἵν. 944. τὸ ὅμοιον. 

ϑαλλεσα 283. γι τσσις 
ΧΧΥῚ, πρόσωπον ἱλαρὸν] . 23. πρόσωπον ἰλάρυνει (τε. ὕιᾳ α-. 

ρυνει) 1ξς. Ὥροσωπὸν ϑαλλον 248. ΟΠ. διαλογισμοὶ] διαλ, "- φἐνϑα λοῦξκ 
σμος 23,253. ΟὈπΊΡΙ. διαλογσμων 307. μετὰ Σ κύπε] αὶ μετα κοσμα 

23. Μετὰ κοπων τοῦ, ις7, 254) 206. ΑἸεχ, μετα χοπὸν τςς. . «Γἢ 

χυ |9 1 

“---- - 

αὐτῷ 71: τὸ ὁμοῖον αὐτὰ 23, 68, τού. ΟΠ γίοίς, ἰχ. 461. χὶ. 12. καὶ 
πᾶς ἄνθρωπος) -- αγαπα 248. Οοπιρὶ. απας 2:4. ΟΠ γίοί. 1. εἶτ. 
καὶ πᾶς ἄνϑρωπος---συνάγεται ἴῃ σοι. [64.] αὶ οὐπὶ ἱπίεγαχεά, ΟΥΤῚ]]. 
ΑἸεχ. 1. εἷ. τὸν πλησίον αὐτῷ} α αὐτὰ ςς, 2.4. τὸ τλησίον αὐτὰ 
ΑΙά. : ᾿ 

ΧΥΙ. Πᾶσα σὰρξ] ρτγρυιεῖ. καὶ 207. 
ξξ) 2ζ4. συνάγεται] συναπΊεται 307. 

ΧΥΤΙ. ἅτως ἁμαρτωλὸς] μι τὸ τας δνο 2543. 
σεξει 2:3. 
ΠΟΧΨΠΙ. εἰρήνη] εἰρηνὴν τς. 

ΧΙΧ, Κυνήγια] καὶ ὡς ϑηρα (εχ δοττ. 86 81. πη.) τοό. - νομαὶ 
τλεσίων] νομὴ λεσίων 2.3. τωχοί ] Ργαγαῖεῖ. οἱ 43) τού, τςς, 

1ς7,) 23. 

κατὰ γίνος] -ἰ- αὐτῆς 

πρὸς εὐσεθη] εὖ- 

ΧΧ, Βδέλυγμα ὑπερηφάνῳ] βδελυγμα νπερηφανων 448. Οοπιρί.᾿ 
ταπεινότης) ταπεινωσις 254, αρό. Αἶεχ. βδέλυγμα πλεσίῳ] βδε- 
λυγμα ΠΛΡΟῈ τ: 

ΧΧῚ, ὑπὸ φίλων τ" -οὐπὸ φίλων 4, ἀΠκετατ. οὑπὶ Ἰηϊειτηφά, 1ςς. 
ταπεινὸς δίς. δὴ ἤη. σοπ).]  το6. ταπεινὸς δὲ] πτωχὸς δὲ 248. 
ΟὐπηρΙ. τροσαπωθεῖται) τροσαποϑανειται 296, 308. 

ΧΧΙ]. ἐδικαίωσαν αὐτόν] εδικαιωσαν πολλοι 1 ςς. ταπεινὸς 

ἔεφαλε) τάπεινος οὐκ ἐσφαλε 23. ταπεινος ἐλάλησε 307. ταπεινὸς 

ἐσφάλη Αἰεχ. τροσεπετίμησαν] τροσετιμῆσαν τοῦ, 2 53. 
ΧΧΙΠ. ἀνύψωσαν] 'ἀνυψωσεν 40). ανύψ. ἕως τῶν νεφελ.] εως 

τῶν νεφελ. ανυψ. 2.3. καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν τοό. χἂν τροσκόψη] 
καὶ ἐαν τροσκοψη 248. Οοπηρ!. καν τροσχοψει 308. προσανατρέ- 
ψεσιν) πτροσανατρεπουσιν 307. ΑἸοχ. ᾿ 

ΧΧΙΝ. ᾿Αγαϑὺὸς] - ἐριν ΑἰΙεχ ὁ πλξτος] α ὁ 3.8. ᾧ μή 
ς ἐριν} ὦ μὴ προσεςιν 248, 5ς3. Οοπρί. ἐν σόμασιν ἀσεβξς] εν ροματι 

ἀσεδες ςς, τού, (τς ς. ἴογ. ςοματη) 157, 348, 296, 307. Οοπιρὶ. Αἴεα, 
ἐν σόμασιν εὐσιδὲς͵ ΑΙά. 

1. , Μακάριος ἀνὴρ] μακάριος ὡς ἄληϑως ἀ αἰνὴρ ΟἸεπ:. ΑἸεχ. Ρ. 2οο. 
λα ἀνὴρ ΤΠ άοτ. Ῥεὶ. Ρ. 116. ἐν σόματι αὐτῷ] εν τω κόμαᾶτι αὐτὰ 
23, ξζ, 248, 254. Οομρὶ. Αἴεχ. ἐν ςομᾶτι αὐτῶν 307. ἐν γλώσσῃ 
αὐτῷ Τθάοτ. Ρεϊ. 1. εἶ. καὶ οὐ κατενύγη) και ὃς οὐ κατενυγὴ τού... 
ἐν λύπῃ] ἐν πληϑει 248. Οοηηρί. ὡμαρτίας] ἀμαρτιὼν ξς, 1 ̓  ξ; 

1:7, 248, 254. Οοτηρὶ. Αἰεχ. αμαρτώλων 307. 
ΟἹ]. ἀπὸ τῆς ἐλπίδος αὐτῇ] -ἰ- της ἔπι τὸν Κύριον 23, 243. Ἔ τῆς (ἐκ 1ρ' 

ῥαοΣ5 5 
καὶ μα, βασκάνῳ] και 

ἔπι Κυριον τού, 248. (οπῃρί. 

11. οὐ καλὸς} οὐκ ἀγαϑὸος 283. 
ανδρι βασκανω 248. (Ομ. 

ΙΝ. τρυφήσεσιν] ἐντρυφήσεσιν τς. τρυφησωσιν 208. 
Μ΄. ἑαυτῷ] σεαντῳ 253. ἀγαϑὺς ἔςαι] ἴγ. 448. Οοπιρι. καὶ ἐ 

μὴ] καὶ οὐκ 248. Οοπηρῖ. εὐφρανθήσεται!) ευφρανϑὴ 23, 23, 307. 
ἐν τοῖς χρήμασιν αὐτῇ] εν τοις αγαϑοις, αὐτῇ 33, 253. ἐπι τοῖς χρῆ- 
μᾶσιν αὐτὰ ξςζ, 1ξζ) 157, 24. ᾿ 

ΨΙ. βασκαίνοντος] βασκανοντος 111. ἐκ ἕξι πονηρότερος  δχ ἐξὶ 
πονηρότερον τού. τᾶτο ἀνταπόδομα] τεῖο τὸ ο ἀνταποδόμα 1ξς, 283. 
τῆς κακίας] τῆς καρδιας τς. 
ΨΠ. Κἂν εὐποιῇ]} καὶ εὐποιη τς. χαὶ ἐᾶν εὐποιηση 248. (ΠΡ. 

καὶ εαν εὖ ποιει 307. και εὐποιει 308, ἐν λήϑῃ ποιεῖ) εχ, ἐχὼν ποιεῖ 
448. Οοπηρὶ, καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτων] καὶ ἐπ᾿ ἐσχατῳ 42. ἐκφαίνει] 
ἐχφᾶνει ξξς) 248, 2:4. Ο(οπρὶ. 

᾿ ὙΠ]. ὁ βασκαίνων] -Ἐ ἰδεῖν 248. Οοπιρὶ. 
μον ἑαυτῷ 111... -᾿ ἑαυτῇ ΑἸεχ. 

ΙΧ, Πλεονέκτου] τυὐλεονέκτου δὲ ΑΙεχ. οὐκ ἐμπίπλαται] ἐ σιμ- 
πλαται 248, 253. ΟοπΊρί. μερίδι] μεριδὰ 11]. μερίδος τού, 248. 
Οοπιρὶ. ΑἸεκ. Ργαπῖττ. ἐν 253. -- πονηρὰ 3.08. καὶ ἀδικία το- 
νηρῶ]} καὶ αδικιῶ προνηρου 248. Οοπιρὶ. 

Οομρρὶ. 

ὀφθαλμῷ] οφϑαλ- 

- 

ψυχήν} Ἔ αὐτὰ 23, 148. 4 



ΚΕΦ. ΧΙΝ. τ : 

12. 

[3- 

14 

Ι δ. 

16. 

26. 
᾿ Ν ε Ὰ, Ἃ, 7’ 9Φ. »,φ.ο . 9 ’ ᾿ 

2. χαὶ ὑπὸ τὸς χλάδες αὐτῆς αὐλισθήσεται, 
δόξῃ αὐτῆς χαταλύσει. . | 

κεῷ. -. 
ΧΥ͂. 

Χ. καὶ ἐλλιπὴς δζο. δὰ ἤῃ. οοη).} α 20}. 
“πι τραπεζη τξς. 

το 

ἐπὶ τῆς τραπέζης] 

ον ΣΙ. ἰὸν ἔχεις] εαν εχης͵ ς 5) 68, τοό, 1 ς7, 248, 2 ς4,) 296. Οοπιρῖ. 
ΑΙά. ΑΙεχ. ἂν ἐχῆς ἴςξ- " εὐποίει σεαυτὸν] , σεαυτὸν 23. εὐποισι 

σεανυτω ἐξ, 1:7) 248, 2ς3) 254. (ΟἸΡ]. εὖ τποοίησον σεαυτω τοῦ. ᾿ εὖ 

“ποι σεᾶντω 3807. προσφορὰς Κυρίῳ] . 23. ἀξίως] α Ιοὅ. 

ἀξίως ττρόσαγε] ττ.2ς53. τορόσαγε] τροσαγαγε ςς, τοῦ, τςς, 2ξ4. 
ΧΙ]. ὑπεδείχ,ϑη σοι} υπελειφϑη σοι τοῦ. 
ΧΙΠ. Πρίν σε τελευτῆσαι} πριν ἢ τελευτησαι σε τοῦ. πριν ἣ σε 

τελευτησαι 206, 307, 398. εὐποίει] εὖ ποίησον τού. 

ΧΙΝ. Μὴ ἀφυςερήσῃς} μὴ υξερει 22. απὸ ὠγαϑης] Βαθεῖ ἱπ 
οἰιαγαέξ. πΐμογε Αἰεχ. ταρελϑθάτω] σαρελϑέτω ςς, τού, τς ξ, 17, 
248, 253) 254, 206. (ομρ]. Αἰεχ. 

'Χν. Οὐχὶ ἑτέρῳ] εχ! ἐτέροις τς, τού, τς ς, τς}, 296. Αἴεχ. εχ! 
ἐτέρας 307. ἔχ! ἐτεραν 308. τὰς τοόνες σου] τὰς ἑαυτε τσονες 2ς3. 

εἰς διαίρεσιν} εἰς διαιρέσεις ςς, τοό,"(τςς. ἴοζ. διαιρεσις) τ ς7, 307. 
Οοπιρὶ. ΑἸεχ. κλήρξ] κληρων 307. ΑἸεχ. 

ΧΥ͂Ι. καὶ ἀπάτησον) καὶ ἀποτισον ΠῚ. και αγιῶσον τού, 248, 

453, 296. Οομιρὶ. Αἰά, ΑΙεχ. ἐν ὥδου] ἐν αϑὴ 43. ἐν ἄδει ΑΙεχ. 
ζητῆσαι} α 296,308. ζητῆσαι τρυφήν] μνησϑηναι ζωὴν 2ς3. τρυ- 
φήν] τρυφῆς 11]. τροφη 2οό, 308. τροφήν (ομῬ]. , 

᾿ ΧΙ. Πάσα σὰρξ] Ργδου τ. καὶ 3027. παλαιᾶται] παλαιωθη- 

σεται 307. π᾿ αἰῶνος] ἐὡς αἰωνος Ἰοό. ἡ απ αἴωνος 248. (ΟμρΪ. 

ΞΕ βαν, ὥποϑανῇ] αποϑανειται 23. τελευτῶ τού, αποϑάνει 307. 
μι. ΧΥΠῚ. ϑαάλλον] ϑαλλου 206. 
χοῦ, (τς ς. ἔοτ. γεναια) 1 ς7, 248, 296, 307. Οοπηρὶ. ΑἸεχ. ἑτέρα δὲ] 

ς 3. αλληδὲ τες. γεννᾶται) Ἔ δια πτρογαγματος Κυριου 553.., 
1 , ΧΙΧ, ἐκλείπει] ἐκλεμψει κατα , ποιηῆσιν 253. ἀπε χ τυ επις, 

Δ ως ςςμῳ ΧΑ. τελευτήσει] μελετήσει καλα τού, 248, 2 ς3. ΟΟὨρ]. τελευ- 
᾿ς τῷ 307. μελετήσει ΑΙεχ. καὶ ὃς ὅζο. δὰ πη. ςοπι.] καὶ ἐν συνέσει 

δι. διαλεγήσεται αγια. 253. διαλεχϑήσεται] διαδεχϑησεται αγια 23. 
- μα! 59. -Ὲ αγια 448. Οοπιρὶ. διαδεχϑησεταὶ͵ 2 54. 

, ΧΧΙ. Ὁ διανοάύμενος} α ὁ τςς. ΑΙεχ, 
αντὰ 248, 307. Οομρὶ.. ἐν καρδὶρᾳ, αὐτῷ} ἐν καρδια αὐτῆς τξς- 

᾿ ὠποκρύφοις αὐτῆς] αἀποκρυφοις αὐτοῖς τξς. ὠποκχρύφοις αὐτῷ ΑἸά. 
νοηϑήσεται] ἐννοηϑησεται ςς, τοῦ; 1 ςς)1 579 248, 253, 254, 296, 307. 
Οομρὶ. Αἴοχ. 

νο:. Υ. 

ΝΥ 

ρα, 

10. 11. χῆν... ᾿ΤΟφϑαλμὸς προγηρὸς φϑονερὸς ἐπ᾿ ἄρτῳ, χαὶ ἐλλιπὴς ἐπὶ τῆς τραπέζης αὐτᾷ, Τέχγον, 
12. χαϑὼς ἐὰν ἔχεις εὐποίει. σεαυτὸν, χαὶ προσφορὰς Κυρίῳ ἀξίως πρόσαγε. άνῆσϑητι ὅτι ϑᾶνα.-. 

τος ὃ χρονιεῖ, χαὶ διφιϑήχη ἄδε ὀχ, ὑπεδείχϑη σοι. Πρίν σε τελέυτῆσαι εὐκαΐει φίλῳ" χἀὶ χατὰ 
τὴν ἰσχύν σου ἔχτεινον χαὶ δὸς αὐτῷς Μὴ ἀφυςερήσης ἀπὸ ἀγαϑῆς ἡμέρας, καὶ μερὶς ἐπιδυ.- 
μίας ἀγαϑῆς μή σε ππαρελϑάτω. Οὐχὶ ἑτέρῳ χαταλείψεις τὰς “πόγες σου, χαὶ τὰς χόπους σου. 
εἰς διαίρεσιν γλήρου.; Δὸς καὶ λάξ;, χαὶ ἀπάτησον τὴν ψυχήν σου, ὅτι ἐχ ἔςιν ἐν ἄδαε ζητῆσαι 
τρυφήν. Πᾶσα σαρξ ὡς ἱμάτιον ψφαλαιδται" ἡ γὰρ διαχήχη ὠπ᾿ αἰῶγος, ναγάτῳ ἀκοϑανῇ. Ὡς 
φύλλον ϑάλλον. ἐπὶ δένδρου δασέος, τὰ μὲν χαταξάλλει, ἄλλα δὲ φύει" ὅτως γενεὰ σαρκὸς χαὶ 
αἵματος, ἡ μὲν τελευτᾷ, ἑτέρα δὲ γενγᾶται. πᾶν ἔργον σηπόμενον ἐχλείπει, χαὶ ὁ ἐργαζόμενας 
αὐτὸ μετ᾽ αὐτῷ ἀπελεύσεται. Μαχάριος ἀνὴρ ὃς ἐν σαφίᾳ͵ τελευτήσει, χαὶ ὃς ἐν συγέσει αὐτῇ 
διαλεχϑήσεται. Ὃ διαγούμενος τὰς ὁδὸς αὐτῆς ἐν χαρδίᾳ αὐτὰ, καὶ ἐγ τοῖς. ἀποχρύφοις αὐτῆς 
γοησήσεται. Ἔξελθε ὀπίσω αὐτῆς ὡς ἰχνευτῆς, χαὶ ἐν ταῖς εἰσόδοις αὐτῆς ἐγέδρευε. Ὁ παρα- 
κύπ]ων δικὶ τῶν ϑυρίδων αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῶν νυρωμάτων αὐτῆς ἀχροάσεται. Ὁ χαταλύων σύγεγίυς 
τὸ οἴκα αὑτῆς, χαὶ σσήζει στάσσαλον ἐν τοῖς τοίχοις αὐτῆς. Στήσει τὴν σχηνὴν αὐτῇ χατὰ χεῖ- 
ρας αὐτῆς, χαὶ χαταλύσει ἐν χαταλύματι ἀγαθῶν. Θήσει τὰ τέχνᾳ αὐτῷ ἐν τῇ ἀχέπῃ αὐτῆς, 

Σχεπασϑήσεται. ὑπ᾿ αὐτῆς ἀπὸ χαύματος, χαὶ ἐν. τῇ 

4 ὃν Ἂς . 

δτως γενεῶ ] τως καὶ γένεα 

τὰς ὁδὲς αὐτῆς] τας οδες 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 
φῷ 

Ο ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ Κύριον «ποιήσει αὐτὸ, χαὶ ὁ ἐγχρατὴς τῇ νόμου χαταλήψεται αὐτήν... Καὶ 
. ὑπαντήσεται αὐτῷ ὡς μήτηρ, χαὶ ὡς γυνὴ παρϑενίας προσδέξεται αὐτόν. ψωμιεῖ αὐτὸν ἄρτον 
συνέσεως, χαὶ ὕδωρ σοφίας ποτίσει αὐτόν. Στήριχϑήσεται ἐπ᾿ αὐτὴν. χαὶ οὐ μὴ χλιϑῇ, χαὶ ἐπ᾽ 

. αὐτῆς ἐφέξει χαὶ οὐ μὴ χαταισχυνϑῇ. Καὶ ὑψώσει; αὐτὸν ππαρὰ τὰς πλησίον αὐτῶ, καὶ ἐν μέσῳ 
ἐκχλησίας ἀνοίξει ςόμα αὐτῇ. Ἑὐφροσύνην καὶ ςέφανον ἀγαλλιάματος χαὶ ὄνομα αἰώνιον χατα-. 

. ἀληρογομήσει. Οὐ μὴ χαταλήψονται αὐτὴν ἄνθρωποι ἀσύνετοι, "χαὶ ἄγδρες ἃἁμαρτωλοὶ οὐ μὴ 

ΧΧΙ]. ἐν ταῖς εἰσόδοις] ἐν ταῖς οδοις 23, ςς, τοῦ, τςς, 1ς7, 248, ΓΔ, 
284, 2ού, 307. (οπιρὶ. ΑΙοχ. 

ΧΧΙΝ. καὶ πήξει} καὶ πησσει 11. καὶ “πήξει ἄς. δὰ θη. ςοπι. 
α 68. ΑἸά. καὶ ενῦτοις τοίχοις αὐτῆς πήξει πασσαλρν 4248, 2ς3. “»»- 
Οουρὶ. τοίχοις αὐτῆς] τοιχοις αυτων 308. 

ΧΧΥ. τὴν σκηνὴν ἀὐταὶ τὴν σχηγὴν αὐτῆς ΑΙά, ἐν καταλύματι ..... Ἀν. 
ὠγαϑῶν] ἐν καταλυματι ἀγαϑω 43. Ὁ ΤΩΙ: 

ΧΧΥῚ. Θήσει] ςησει τςς, 1ς7, 307. φηση 296, 3ο8. καὶ ςήσει 

Αἰεχ. τῶ τέκνα αὐτῷ} τὰ τέχνα αὑτῆς 43. ἐν τῇ σκέπῃ] α τῇ 206, 
208. ΑΪεχ. ᾿ ! 

ΧΧΥΤΙ. ὑπ᾽ αὐτῆς] ἀπ᾽ αντης 11], τοό, 1ς7, 248, 2οό. (οὶ. ! 
«Αἰεχν ἐν τῇ σκήπη ἀντῆς 23) 253. πὸ καύματος] απὸ χαυσωνος. ΓΥΥ̓ ὴ 

λε; ρΠροΕ ͵ 
᾿ Ϊ 

Ι. Ὁ φοξεμ. Κύριον] ὁ φοξεμ.. τον Κυριον 248, 253. Οοιηρὶ. κα ὁ 
3083, ποιήσει αὐτὸ] ποιησει αὐτὰ 23, τού, 248,2ς3. ΟομρΙ. καὶ “.- 
᾿ ἐγκρατὴς ὅτε. δὰ ἢη. οοιῃ.] και ὁ εἰληφὼς. γνωσιν νομ8 ευρησοι ἀντὴν 

23,253. ὁ ἐγκρᾶτ. τῷ νόμε] ὁ ἐγκρατὴς γνωσεως νομε 248. Οοπιρὶ. 
καταλήψεται) αντιληψεται τοό. ευρήσει 248. Οοιρὶ. καταλειψε- 

ται 398. αὐτήν] αὐτὸν 11]. αὐτῶν 1οὅ. 
11. Καὶ ὑπαντήσεται) αἀπαντησετᾶι γὰρ 23,253. καὶ ὑπαντήσει ἐἰ 

ἐς» τού, τες, 1ς7. Αἰεχ, Καὶ ὑπαντήσεται--- μήτηρ] καὶ ὡς μητηρ 
ὑπαντησεῖ αντω 248. (πιρί. 5. οὐπὶ ἱπίεπηρὰ, 390). αὐτῷ] αὐταε 
ιξξ. κ3.οϑ. αὐτόν] α τού." 

111. Ψωμιεῖ) ψωμιίεις 223. Ψψωμισει τοῦ. 
ποτιεῖ τς ς, τς 7,.24. 206, 307. ΟΟπρΙ. ΑἸοχ. 

ΙΝ. Στηριχϑήσεται] ςηρισϑήσεται 111,23. ἐπ᾽ αὐτὴν] ἐν αὐτὴ 
23. υπ᾽᾿ αὐτῆς τοῦ. κχαὶ ἐπ᾿ αὐτῆς] καὶ ἐπ᾿ αὐτὴν 23. καὶ ἐπ᾿ αυ- 
τῇ ξ, τς 7) 214. ΑἸεχ. ὶ 

Υ. καὶ ἐν μέσῳ] α καὶ ςξ, 224. τόμα αὐτῷ] ργριτήϊι. τὸ ςς, 
τοό, 1 ς), 307, 3ο8. ΑΙεχ. τὸ ξσομῶ αὐτὴς τιςς. 

ΝΙ. ςίἔφανον ἀγαλλιάματος] -ἰ- ευρησει τοό, 248. Οοπιρί. Αἴεχ. 
ξέφανον ἀγαλλιάσεως 1ξξ) 307. ὄνομα αἰώνιον) ὀνομῶ αἰωώνος 23, 
τς) 1ς7, 248, 253. Οοπιρί. Αἰεχ. κατακληρονομήσει] κληρονομη- 
σει τοό. -Ἐ αὐτὸν «48. (οπρὶ. 

Υ11. Οὐ μὴ καταλήψονται] οὐ μη καταληψωνται τοῦ. ργεοπιῖι. 

καὶ 248, 253. ΟορΙ. ἄνθρωποι ἀσύνετοι] ἴτ. τοό. καὶ ἄνδρες 
14 

ΟΥ̓͂Ν 

τοοτίσει} ποιήσει 23. 

᾿---- ᾿ 

} Ψ φ“᾿ 

ἔα {ι Τ δὴ} σηῷ 
Ὡ 

ἡὑἘ- 

ἐκ ι 

} ,͵, -. 

φνλλα “ΣΝ δὴ 

- κα 



ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ., 

7 : κι ψΨν ᾿ΦΦ ΕΣ) Νν 7 ΚΕΦ. ΧΥ͵ "»», 2. ὁ“ .,“᾿ Σ ΕῪΣ ᾿ ὃ 9 ». μ᾿ 
ἴδωσιν αὐτήν. Μαιράν ἐςιν ὑπερηφανίας, χαὶ ἄνδρες Ψεῦςαι οὐ μὴ μνησ' ἥσονται αὐτῆς. Οὐχ 8.9. 

δι Ξε τὸ ς ε τ ᾳΦ Φ ᾽ ν᾿ “΄ 3 ͵ 

ὡραῖος ἀΐνος ἐν ςόματι ἁμαρτωλξ, ὅτι οὐ παρὰ Κυρίε ἀπεςάλη. Ἔν γὰρ σοφίᾳ ῥηϑήσεται αἷ- 
ε ἑ " ν ,Ἅ7 “ Νν χγ 7 :»φ 
γος, καὶ ὁ Κύριος εὐοδώσει αὐτόν. Μὴ εἴπης, Ὅτι διὰ Κύριον ἀπέςην" ἃ γὰρ ἐμίσησεν, αὶ ποι- 

ν. 2 ᾿ : ᾿.3 ΄ ᾿ τ Ν᾿ 4 Ν Ω Ν ε »“" ὩΣ 
ἥσεις. Μὴ εἴπης, οτι αὐτός με ἐπλάνησεν" οὐ γὰρ χρείαν ἔχει ἀνδρὸς ἁμαρτωλβ, Πᾶν βῥέ. 

3 ᾿ ΄ Ν 3 Ν ἰο ’ 3. “ ΣΝ ϑ μ" 

λυγμὰ ἐμίσησε Κύριος χαὶ οὐχ ἕςιν ἀγαπητὸν τοῖς φοξεμένοις αὐτόν. Αὐτὸς ἐξ ἀρχῆς ἐποίησεν 
ᾳ-«- " 3 Ἂ -ς . 2 » ΟΝ ᾽ ͵ ΄ 3 

ἄνθρωπον, καὶ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐν χειρὶ διαδδλίβ αὖτ, ᾿Ἐαὰν ϑέλης, συντηρήσεις ἐντολὰς, χαὶ πί. 
|  ῷ 9 ΄ Ὁ ΄ ον ΄- δι ῸΌῸ Ὁ Ν ϑέλ 3 βο Ἁ, “Ὃ » . 

ςιν ποιῆσαι εὐδοχίας. .Παρέϑηχέ σοι πὺρ καὶ ὕδωρ, ὃ ἐὰν ϑέλης ἐχτενεῖς τὴν χεῖρά σε, "Ἔναντι 

ἀνθρώπων ἡ ζωὴ καὶ ὁ ϑάνατος, χαὶ ὃ ἐὰν εὐδοχήση δοϑήσεται αὐτῷ. Ὅτι πολλὴ σοφία τὸ Κυ-. 
ΒΕ ἘΠΕ ἴχ χαὶ βλέ Σ χά Καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτϑ ἐπὶ τὸς φοξεμέ ᾽ 618, ἰσχύρος εν θσυγαςεὶα χα! βλέπων τὰ παντα. ἐ οᾧ Μ Ἐ7ι τς Φοοδμενους αυ-. 

Ὺς ϑ Ρ ΄ 3 -". φρο 

τὸγ, χαὶ αὐτὸς ἐπιγνώσεται πᾶν ἔργον ἀνθρώπου. Καὶ ὃχ ἐνετείλατο δδεγὶ ἀσεβεῖν, χαὶ ἐχ ἔδω- 

ΙΟ, 

11. 

χεν ἄνεσιν δδενὶ. ἁμαρτάνειν. 

μὰ 3 ᾿ , ΄ 2΄Ν εὐ » “΄ ιν 
ΜΗ ἐπιϑύμει τέχνων ἘΠ ἀχρήςων, μὴ εὐφραίνου ἐπὶ υἱοῖς ἀσεδέσιν. ᾿Εἂν πληϑύνωσι, μὴ 

" ζώ 5 5 3 ρ 9 , 3. 4 ’ 3 θ᾿ “Ὸ ν,.»» ΟΦ “ "“Ὃ 2 ,᾿ ᾿. 

εεὐφραΐίνε ἐπ᾿ αὐτοῖς, εἰ μή ἐςὶν φύδος Κυρίου μετ᾽ αὕὐτων. Μὴ εμπιςεύσης τῇ ζωῇ αὐτῶν, καὶ 
: ““ἌὋ ᾿ ΕΝ »’ Ν᾿ 3 ρὸ Ψ 

μὴ ἔπεχε ἐπὶ τὸν τόπον αὐτῶν" χρείσσων γὰρ εἷς ἢ χίλιοι, χαὶ ἀποθανεῖν ἄτεχνον ἢ ἔχειν τέχνα 

Πολλὰ 4. 

ὑτὰ ἕώῶ ἐγ ὀφϑαλμοῖ Σ} ὄτερα τὅτων ἀχήχοε τὸ ὃς με. Ἔν συναγωγῇ δ 6 τοιαῦτα εὡραχα ἐν ὀφθαλμοῖς μδ, καὶ ἰσχυρότερα τ Ἵ μ8. γωγῇ ἁμαρ- 6. 
“»ω φ ρὸ φ “ Κ3 4 9 9 ζ΄ , “ὡν τωλῶὼν ἐχκχαυϑήσεται πῦρ, χαὶ ἐν ἔϑνει ἀπειϑεῖ ἐξεχαύϑη ὀργῆ. Οὐχ ἐξιλάσατο περὶ τῶν ἀρ-- 

δ “᾿ “. »“,' ΄΄ Ν ἰφ ΄ 

χαΐων γιγάντων, οἱ ἀπέξησαν τῇ ἰσχύϊ αὐτῶν. Οὐχ ἐφείσατο περὶ τῆς παροικίας Λὼτ, ὃς ἐδδε- 
, ς .»“΄. 9 » ΄ . » 7 9 ' 

λύξατο διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν. Οὐκ ἠλέησεν εὔνος ἀπωλείας, τὰς ἐξηρμένους ἐν ἁμαρτίαις 9. 
9 “0 δ β “8 ’ 3 γ, 8. “Ὁ 

αὐτῶν. Καὶ ὅτως ἑξαχοσίας χιλιάδας πεζὼν τὰς ἐπισυναχϑέντας ἐν σχληροχαρδίᾳ αὐτῶν. Κἀν 

ἢ εἷς σχλ χχηλος. ὃ ὃν τῶτο εἰ ἀϑωωϑήσεται. ἔλεος γὰρ καὶ ὀργὴ παρ᾽ αὐτϑ" δυνά ἥ εἰς σχ ἡροτραχῃ ος, ϑαυμαᾶςον τᾶτο εἰ ἀϑωωνήσεται, ς γὰρ ΟΥ β τς 

ἀσεδῆ. ᾿Απὸ γὰρ ἑνὸς συνετξ συνοιχισϑήσεται πόλις, φυλὴ δὲ ἀνόμων ἐρημωθήσεται. 

ὡμαρτωλοὶ] και ανϑρωποι ἀμαρτωλοι ςς, τού, τξς, 2ς4) 206, 307, 

2308. ΑΙεχκ. ἴϑωσιν] ἰδωσὰν τς ς. 
ΝΠ. ὑπερηφανίας Ργαεπη. απὸ ἰοό. (οπιρί. ἄνδρες ψεῦςαι] 

ανδρες ψευδεις 23. οὐ μὴ μνησϑ.} α μη ςς, ας4. Οοπρὶ. ὐω 
. σονται) μνησϑωσιν τού. 

ΙΧ. Οὐχ ὡραῖος] ὶ αὶ γὰρ ὡραῖος Ομυγίοῇ. ϊ..4328. Ογη!. ΑἸεχ, 11. 
γ16. Οὐχ ὡραῖὸς αἷνος] Νοκ οὶ “εείοψα ἰακς εὶ Οτίρεη. ἰν. ξ13. 

αἶνος] ργατηϊτι. ὁ 2οό. Αἴἢδη. ἱ. 798. 864. ἐν ςόματι ὥμαρτωλβ] 

ἐν ΞὍματι ἁμαρτωλῶν 2.4. ταρὰ Κυρίου] τσαρα τε Κυριξ εξ, 24. 
ἀπεςώλη] -ἰ- αὐτω τοό, 248. Οστηρί. 

ΧΙ, ἀπίρην] ἀπεριν τςς. ἃ γὰρ ὅτε. δὰ ἔπ. οοῃ,.] ἃ γὰρ εποι- 
ἡσεν ἃ μισήσει 307. 

11. ᾽Εὰν τπληϑύνωσι] ἐᾶν τληϑυνϑωδι ςξ, τοῦ, τοῦ, 2ζ4, :ού, 
307. (3ο8. υἱ νἱἀεῖυγ.) εἰ μὴ ὅχο. δὰ βη. ςοη.] εἰ μή ἐςι φόβος μετ᾽ 
αὐτῶν Θεξ Ομιγίοίε 1. 81. (ΟΓ, ν. 200.) μετ᾽ αὐτῶ; ἐπ᾿ αὐτοῖς 15. 

ΠῚ. τῇ ζωῇ αὐτῶν] τὴν ζωὴν αὐτων τοό. καὶ μὴ--τόπον αὐ- 

τῶν] α τού, 307. ἐπὶ τὸν τόπον] ἐπὶ τὸ τληϑὸς 23) δῷ, 1ξζς,1ς7, σΜ 

248, 2:3, 254, 206. (οιηρίὶ. Αἴδχ. Ὅμγοῇ. ν. 300. κρείσσων} 
κρείσσον 307. (ΟπΡΪ. ἐη ΒΝ δίκαιος 248. Οοπηρί. (ΑΙεχ. ἴῃ Ἵἰιαγ, ἡ 
ποΐποτε. ) ἀσεδῃ] -Ἐ καὶ κρείσσων εἷς τοοιῶν τὸ ϑέλημα Κυρίου ἢ ἥ “ 
βίοι παράνομοι ΟΒιγίοί. 1. οἷς. (ΟἿ. 11, 261. εἰ 41.) 

ΙΨ. φυλὴ δὲ] αὐλὴ δὲ 2ο6. ἀνόμων) ασεξων 248. Οοπηρί. ἐρη- 
μωϑήσετα!] Ἕ εν τάχει τού, 248. (ομρρὶ. (ΑΙεχ. ἴῃ. οἤδγ, πλθογε.) 

ΧΙ. Ὅτι αὐτός] α οτι 23, τού, 248, 253) 307. Οοπρ. μὲ 253. Οοπιρὶ. εωρακαν οἱ ἱ οφϑαλμοι μοι 307. ὀφϑαλμοῖς με μια: 
ἐπλάνησεν] με ἐπλασεν ςξ, τοῦ, 1ς 7, 248, 206, 307. Οοπρὶ. τηἶττ. τοῖς 2:4. τὸ ὅς με} τὸ ἐς σα 11]. 

ΧΙΠΠ. Κύριος] ργαπηῖτῖ. ὁ 23, ςς, τοό,1 55; 157, 248, 253) 254, ΝΙ. ἐν ἔϑνει ἀπειθεῖ} ἐν εϑνει ασεδει 207. ἐξεκαύθη] τὐμ ϑὴς 
296, 307. Οομρὶ. ΑἸεχ. σεται 307. 

ΧΙΝ. Αὐτὸς} ετὸος 23. αὑτος γὰρ 1558. ἄνθρωπον] ΡΓΘοΠτ. ΝΙΙ. Οὐκ ἐξιλάσατο] ἐκ ἐξιλᾶτο ΠΠ1. ρταπηίιτ. καὶ 254.- περὶ 

Ὡσι 

--σ 

τὴ Ο(ομΡΪ. ΑἸεχ. 

407. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. . εδενὶ δ, ἀσεξεῖν] ἀσεξδειν εδενι 248. Οοπιρὶ. 
κεν} ἐδωσεν 1Π. ἄνεσιν] ἀνϑρωπων (οτ. ἀνων) 23. 
{Γ. τού. ἀνεέσιν τινι 307. 

ἔδω- 

Ι. 'λῆϑος ἐχρήρων] ὥληϑος ὠχρηρον ςς, τού, τες, 248, 24. 
μὴ εὐφραίνου) μηδὲ εὐφραίνου, 55: 1ξξ, 17, 248, 254, 

Ὅ0 397. ΟομρΙ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

ἄνεσιν ἐδενὶ} ὁ 

τὸν ἴοό. διαδελίε] διαδολικ τς). τῶν ἀρχαίων γιγάντων) πέρι τῶν ἀρχαιων τσᾶντων γιγαντων 5248. 
.}} ΧΡ. ᾿Εὧν ϑέλης] εαν ϑέλεις 307. συντηρήσεις] συντήρησαι ςς, ΟΟπΙΡΙ. τῇ ἰσχύϊ; αὐτῶν] εν τὴ ἰσχυ! τῆς ἀφροσυνης αὐτῶν τού, 248. 
244} 157ν853,2 64. διατηρήσεις 307. συντηρήσης ΑἸά, ἀποιῆσα!] τοι- Οοπιρὶ. (ΑἸεχ. οὐπὶ ἐν εἰ τῆς ὠφροσύνης ἴῃ ομιαγαέξ. πηίποτε.) τη ἰσχυι 

: συλ ἡ ἶρῃ ησεις τού. ᾿ ἄυτω 408. : 
ΧΥΙ. Παρέϑηκέ σοι] ταρεϑηχε σὲ 307. ταρέϑηκά σ σοι σιυγίοί. ΙΧ, Οὐκ ἠλέησεν] ρταετγϊ. καὶ τού. ρῥγϑιηϊτί. οὐχ ἡμελησεν καὶ 

ἴϊ. )ς8. - ὃ ἐὼν ἄς. ἡ ἔπ. σοη).7 αὶ Ομιγίοί. 1. ε΄. κ ἐὼν ϑέλης} ιςς. τὰς ἐξηρμένες] τὸς  ἐξηρημωμενες 55 2:4. τοὺς ἐξερχομένους 
ὃ Ὅδι δελεῖς 307. ἐκτενεῖς} ἐχτείνες 157, 254. ἔχτεινον 218. Οοαρ. 448. ΦΘΠΙΡ᾿:: ἐν ἁμαρτίαις αὐτῶν] -Ἐ ἃς ἐποιεν 248. Οοπρὶ. 
τὴν χεῖρά « σου] τας χεῖρας σου 253. Χ. Καὶ ὅτως ὅτε. δὰ ἤἥη. ςοπι.] μαᾶς!γων, ἐλεων, τυπΊων, ἰώμενος 
ΧΗ. ἜΝναντι  ἀνϑρώπων ἄς. δα ἤη. Ἑσοη,.} τὴν δωὴν καὶ τὸν ϑα- ᾿ Κύριος εν οἰκτίρμὼ καὶ σαιδεια διεφυλαξε ([ογ. διαφυλαξε) ςς.. τοὺς 

νᾶτον, ὃ ἐὰν ϑέλης ἔ ἔχτεινόν σῃ τὴν χεῖρα. ΟΠγγίοίς 1. οἵ. καὶ ὃ ἐὼν ὁ ἐπισυναχ. ἔν σκληροκ.] Α (ὥρρίει. ἴῃ τηᾶγρ. δΌ αἱ. πη, τους ἐξηρμενους 
- εὐδοκ.} καὶ σὲ αν εὐδοκ. 253. εὐδοκήσῃ] εὐδοκησει ΠΠ, τού, 307. ἐν σκληροκαρδιαις) τοό. ἐν σκληροκαρδίᾳ αὐτῶν] ἐν σκληροκαρδιαις 
Ὡν ΧΥΠΙ. σ οφία τὸ Κυρίου] ῬγδτηΪ. ἡ ,23ν» 558 15 5 127, 248, 2ς3, αντῶν 2ζ4:. 307. αὐτῶν] -Ἐ μαςιγων" ἐλεῶν" τυπίων" ἰώμενος Κυριος 

245) 206. (Ποπιρί. ΑΙεχ. ἡ σοφιὰ τὰ θὲ τού. ἡ εὐδοκια Κυριν εν οἰκτίρμω καὶ τραιδεια διεφυλαξζε. τού. Οοπιρὶ. -Ἐ ελάεπ), ηἸἢ παι- 
107. ἰσχυρὸς] ῬΓΔΕΠ τ, καὶ τοῦ, 248. Οὐοπρρὶ. δια, 248. 

ΧΙΧ. ἀνϑρώπε) ἄντα 1Π. ανϑρωπωὼν 1ξξ. , ΧΙ. Κἄν ἢ εἷς] ἐὰν ἢ εἷς ςς, χο8. καὶ ἐὼν ἥ εἷς 248. Οοπηρὶ. κἄν 
ἃ: Γ ΧΧ. Καὶ οὐκ 15]. και ,23 τού, τςς, 157, 248, 253, 2.4, 20ῦύ, εἴη 307. σκληροτράχηλος σκληροκαρδιος 23. 207. σκληροκαῤδιος 

και σχληροτραχηλος τξς. -Ἐ εν λαὼ 248. Οομρί. (ΑΙεχ. ἴπ᾿ οδαγδέ,. 

πλΐμοτε.) ϑαυμαςὸν τῶτο] α τετο 5ς3. παρ᾽ αὐτῷ] παρ' αντω 23» 
ξς, Ιοό,1ξς, 197, 283» 2584, 2ρό, 307, 308. ΑἸεχ. παρ᾽ ἀντὼ δια 
ταχες 248. Οομρί. μετ᾽ αὐτὰ ΟΙεΐ. ΑἸοχ. Ρ. 141. δυνάρη] δυνα- 
γῶν 111. δϑυνάςης---ἔλεος αὐτῷ ἴῃ οοτη. {ε4.] Κύριος γὰρ ἀμφοῖν ὅτος 

μόνος δυνάςης, εὐλασμον ἐκχέων ὀργὴν κατὰ τὸ πολὺ ἔλεος αὐτὰ 

ΟἸεπι. Αἰεχ. . οἷ. ἐχχέων] ἐκχέσιν (Ης) 68. 



τσ Να Ὁ οῆο α ΟΘΟΙΩΝΝ ΣΕΙΡΑΧ. 

Ὶ 2. ἐξιλασμὼν, χαὶ ἐχχέων ὀργήν. Κατὰ τὸ πολὺ ἔλεος. αὐτᾶ, ϑτως χαὶ πολὺς ὃ ἔλεγχος αὐτῶ" ἄν--: 

13. δρα. χατὰ τὰ Ἔ{γα αὐτῇ χρίνει. 

14. ἐηδμὶ ὑπομονὴν εὐσεξξς. 

Οὐχ ἐκφεύξεται ἐ ἐν ἀρπάγμασιν ἁμαρτωλὸς, κα χαὶ ἃ μὴ χανυςε- 

Πάση ἐλεημοσύνῃ ποιήσει τόπον, ἕχαςος χατὰ τὰ ἔγγα αὐτῇ εὑρήσει. 
17. Μὴ εἴπης, Ὅτι ἀπὸ Κυρίου κρυβήσομαι, μὴ ἐξ ὕψες τίς μου μνησϑήσεται ; ; ἐν λαῷ πλείονι οὐ 
ι8. μὴ μνησϑῶ, τίς γὰρ ἡ ψυχή μ8 ἐν ἀμετρήτῳ χτίσει: Ἰδὲ ὁ ϑρανὸς χαὶ ὁ ϑρανὸς τῇ ὄρανΒ τ Θεξ, 

10. ἄξυσσος χαὶ γῆ σαλευϑήσονται ἐ Εν τῇ ἐπισχοπῇ αὖτξ. “Αμα τὰ ὅρη χαὶ τὰ ϑεμέλια τῆς γῆ, 

20. ἐν τῷ ἐπιδλέψαι εἰς αὐτὰ, τρόμῳ συσσείονται. Καὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς οὐ διανοηϑήσεται χαρδία" χαὶ 

,ι. τὰς ὁδὲς αὐτῇ τίς ἐνθδυμηϑήσεται ; Καὶ χαταιγὶς, ἣν ἐχ ὄψεται ἄνθρωπος, τὰ δὲ πλείονα τῶν 
,Ψἷ’᾿ ϑ" 2 ζά “ἢ δ ΄ ΄ ᾿ φ ΄ ε ἴρω Ὰ, ΝΗ, ε 

24. ἔργων αὐτὸ ἐν ἀποχρύφοις. “Ἔργα διχαιοσύνης τίς ἀναγ[ελεῖ, ἢ τίς ὑπομενεῖ; μαχρὰν γὰρ ἡ δια- 
΄’ ϑ ’ ρὸ φ "᾿ 2 " ρ 

43. ϑήχη. ᾿Ελατ]έμενος καρδίᾳ διανοεῖται ταῦτα, χαὶ ἀνὴρ ἄφρων χαὶ τολανώμενος διαγοεῖται “μωρά. 
"Αχβσόν μου. τέχνον. χαὶ μάϑε ἐπιςήμην. χαὶ ἐπὶ τῶν λόψων ὄσεγε τῇ χαρδί. Ἐ σὸν μου, ᾿ μ μῆν, γῶν μου πρόσεχε τῇ χαρδίᾳ σα. Ἔχ- 

ΕῚ ρ᾿ ὡς 3 

6. Φαίνω ἐν ςαϑ μῷ παιδείαν, χαὶ ἐν ἀχριξείᾳ ἀπαγγέλλω ἐπιςήμην. Ἔν χρίσει Κυρίβ τὰ ἔργα αὖ- 
ρω 9 95 δ ἰων "᾿ς ϑ Ν ͵ 3 φὸ | ὃ ’ (δι 39 φὍ0. 

47. τ ἀπ ἀρχῆς, χαὶ ἀπὸ ποιήσεως αὐτῶν ὁϊέςειλε μερίδας αὐτῶν. 
2 ΄ 3 9" .ν 

Εχοσμῆσεν εἰς. αἰωνὰ τὰ εργα 
393 »᾿»" Ν Ἁ΄ 3 ἉἿ, 9 Ὁ 3 Ὺ΄ » ΝΜ 3 ’ 3» 3 ΄ Ν 3 9 ὔ 

αὐτδ, χαὶ τας ἀρχας αὕτων εἰς γεγεδ! αὐτῶν" ὅτε ἐχειγα σᾶνν ὅτε εὐ νομῶν οὐχ ἐξέλιπον 
ΙΝ ν » Ὁ 

,8. ἅπο τῶν ε78) αὑτων. Ἕχαςος τὸν σλησίον αὐτξ οὐχ. ἔϑλιψε, χαὶ ἕως αἰῶνος οὐχ ἀπειϑήσουσι 

29. 1τ8 ἑήματος αὖτ. Καὶ μετα ταῦτα Κύριος, εἰς τὴν γῆν ἐπέδλεψε, χαὶ ἐγέπλησεν αὐτὴν τῶν ἄγα- 

80. ϑῶὼν αὐτϑ. Ψυχὴν «παντὸς ζώξ ἐχάλυψε τὸ τορύσωπον αὐτῆς; χαὶ εἰς αὐτὴν ἢ ἀποςροφὴ αὐτῶν. 

:. ,, ΚΎΡΙΟΣ ἔχτισεν ἐχ γῆς ἄνϑρωπον, χαὶ σσάλιν ἀπέςρεψεν αὐτὸν εἰς αὐτήν. “μέρας ἀριϑμβ χαὶ 2 7 β ) β [ερ βίνμδκχ 
δ» ἃ » .Ὁ Ὶ τδ 9. “Ὁ. Σ) ᾽ὔ ΨΥ Ξᾷ.,32 Σ 2. "“ 2 ες 6 ἐνέδ Ἶν"΄ ἊΝ 

4. χαῖρον εὐωχεν αὐτοῖς, χαὶ εὔωχεν αὐτοῖς ἐξεσίαν τῶν ἐπ᾿ αὐτῆς. Καὺ εαυτᾶς ἐνέδυσεν αὐτὲς ἰσχύν, 

ΧΙ. πολὺς ὃ ἔλεγχος] φολὺ ἐλεγχος 23. τὸ εἐλεγχος 248. 
Οοπιρὶ. α πολὺς 2 54. ΟἸεπι. ΑΙεχ. ]. οἷς, εἴ Ρ. 46. τὰ ἔργα αὐτῷ} 
κα υτρ 253. κρίνει] κτεινει ({ογ. κτινι) Π1. κρινεῖ ς ς» τού, 1 ς 7, 248, 
2ς4, 2ού, 307. Οουρὶ. ΟἸεπ. ΑἸεχ. Ρ. 140. 

“Μ- ΧΠ]|. ἐν ὡρπάγμασιν) εν ἁρπαγματι 23. ςς, τς ς, 1ς 7) 248, 253) 
284.) 296. Ὡ ΑἸεχ. καϑυςερήσει͵ καϑυςερήση τού, 307. Οοηιρὶ. 

οι ὑπομονὴν) ὑπομονὴ 5 5.. τού,τςς,1ς7,248,2ς3,2 54) 206, 307. Οοπιρὶ. 
“βὸ «τ ἌΪεχ. εὐσεδας ὠσεξδὰς Οομρὶ. 

ὰ τη ΣΙΝ. “Πασῃ ἐλεημοσύνῃ} πασης ἐλεημοσυνης 252. τοριήσει τό- 

πον] τοιει τοπὸν ςς, 2ζ4. τῦοιῆσον τοπὸν 248. (πρὶ. τοιηση το- 

πὸν 307. ἕκαςὁς]} ἐκαςος γὰρ τού, 248. (οπηρί. εὑρήσει} - Κυ- 
ριος ἐσκλήρυνε Φαραω μη εἰδεναι αὐτον" ὁπὼς ἂν γνωσϑη ἐνεργηματῶ 

λυτρε (Π0) τη υπ᾽ ξρανον' ταση κτίσει τὸ ἔλεος αὐτῇ φανερον" κᾶι τὸ 

φως αὐτῇ και τὸ σχοτος ἐμέρισε τω αδαμαντι. το6. Ἐ εαάδπ), πῇ 

ἐνεργ. ἄντ, εἴ πάσῃ τὴ κτίσει, 248. (ομρὶ. (ΑἸεχ. Ἰῃ στ. πη.) 

ΧΥΠΙ. Ὅτι ἀπὸ Κυρίον] α οτι 248. Οοπιρὶ. ὅτι τιαρὼ Κυρίου 

οὐ ΑΙεχ. μὴ ἐξ ὕψε} καὶ και εξ ὑψες 23, τοό, τς, τ1ς7, 248, 253, 307. 

Οοπιρὶ. ΑΙεχ. ἐν λαῷ ᾧ πλείον!] εν γὰρ λαῳ πλείονι 30). ἃ μὴ βνη- 

δι σϑῶ]) οὐ μὴ γνωσϑω 23, τοό, τςς, 1ς7. 2.3, 206, 308. ΑΙεχ. οὐ μη 

γνωσϑῃ 307. τίς γὰρ ἡ ; ψυχή μου] τις γαρ βου ἡ ἱ ψυχὴ τοό, 1 ς7. 

ΠΌΧΨΠΙ. ᾿ἸΙϑὰ ὁ ἐρανὸς}λ ὁ τςς. ΑΙ4, καὶ ὁ ἐρανὸς) τού. τῇ 

4} ΘΕᾺ] α 23, τού, τςξς, 157, 248, 253) 254, 206, 307. ΟομΡΙ. Αἴεχ. 

καὶ ὶ γ51 Ὁ και τὰ ἐν αντοις τού, 248. Οομρὶ. και ἡ γη 206. -ἴ καὶ 

τὰ ἐν αὐτῇ ἴῃ οματαέϊ. πήπ. ΑἸεχ. σαλευϑήσονται ὅτε. δά ἤη. ςοπη).] 

ΤΕΣ ἐν τῇ ἐπισχοπὴ αὖτε σαλεένονται 23,253. ῆς, πἰῇ σαλευϑήσονται, ςξς, 

ιοῦ, 1ς79 248, 254, 307. ». Αἴδχ. ἔς, ηἰῆ σαλευϑήσεται, τξς. (206. 

ΟΟΙΤ. σαλευϑησονται) Οομρὶ. 

ΧΙΧ. ἽἍΔμα τὰ ὄρη) Ρταετεϊε, Απας ὁ ὁ κοσίῦς γεγονως χαι γινομε- 

ΙΝ νος ἐν ϑεέλημαᾶτι ἄντ. 548. (8 ἽἍἍμα τὰ ὄρη---εἰς αὐτῶ] ἐν τῷ ἐπιδλέ- 

ψαι σε ταραχθήσονται ἐ ἐπὶ σε ὄρη Ομιγίοίε. ν.66. ἐν τῷ ἢ ἐπιελέψαι] 

ἜἝ ἰυρίον ιοό. εν τω ἐπιδλεπειν ιςξς. εἰς αὐτὰ] ες τ᾽ αὐτὰ Κυριον 

248. επ᾿ αυτα 296. ἐπ᾿ αὐτὼ Κύριον (οπιρ. τρόμῳ συσσείονται) 

τ. 248. Οὐρὶ. συσσείονται} σείονται ((ογ. σιονται) ι 55: 

ΧΧ. Καὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς] καὶ ἐπ᾿ αὐτες τςς. Καὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς---χαρ- 

δια] καὶ αξιως καὶ διανοηϑήσεται ἐπ᾿ αὐτοῖς χαρδια 248. Οοπιρ. καὶ 

᾿ τὰς ὁδὰς αὖτ} καὶ τας οὗκς αὐτης τςς. 

ΧΧΙ. Καὶ καταιγὶ] α καὶ 248. (ὀπὶ. 

ἐργων αὐτῶν 11]. τῶν ἔργων τὸ Θεξ Οἥρεη. 11}. 203. 

᾿ φοις7 ργαπηῖιι. ἐρὶν 248, 307. Οοπιρὶ. Οηρεη. 1. οἶξ, 

«ῃς ΧΧΠ. Ἔργα δικαιοσύνης] Ἢ αὐτα τού, 448. Οοπιρί. μακρῶν 

γὰρ] μακρα γαρ τιοό. ἢ ἱ διαϑήκη] - καὶ ἐξέτασις ἀπαντῶν ἐν τε- 

λευτη τού, 248. Οουιρὶ. (ΑἸεχ. ἴῃ οἰαγδέϊ. τηϊποσε.) 

ΧΧΠΙ. Ἐλατάμ. καρδιρι.] ελατίονεμενος καρδιᾳ ( 155: αἴ νἸάετυτ) 

Ὶ 

.«Φ ΚΓ δ " 

τῶν ἔργων αὐτ} των 

νῆσαν 17. 

᾽ 3 ὔ 

ἐν ἀποκρυ-. 

διανοιεῖται ταῦτα] διανοεῖται μά- 
καὶ πλανώμενος καὶ διεγραμμενος τοῦ. 

διανοεῖται μωρα] διανοειται τολανωμ. μωρα 448. Οοπλρὶ. 

ΧΧΙΝ. καὶ μαάϑε] καὶ μαθησῃ 307. πρόσεχε--᾿ Ἐκφαίνω ἴῃ οοπ,. 
[ε4.] τροσεχε" τῇ καρδιὰ σου ἐχφανω τοό. πρόσεχε τῇ καρδίᾳ σου] 
τροσέχετω ἡ καρδιὰ σου ςς, 234. τῇ καρδίᾳ σε) α σε ιξς. 

ΧΧΥ. Ἐκφαίνω) ἐχφανω 23, ςξ, τού, 157. 248, 253,2ς4. ΟΟπΡΙ. 
ΑΙ4. ΑΙεχ. ἐκφαίνων τξξ. ὠπαγγέλλω] ἀπαγίελω ςς, τού, 1ς7, 
248, 2ς3. Οομρ!. ΑἸεχ. ᾿ ἐπαγίελλω τς ς. ΑΙά. ἐπαγίελω 307. ἐπι- 
ςήμην] -᾿ αὐτα τού, 248. Οοπρ!. (ΑἸεχ. ἴῃ Ἵμαγαέξ. τηϊποσε.) 

ΧΧΨῚ. Ἐν κρίσει] ργάπηιτ. καὶ 248. Οὐρὶ. καὶ ὠπὸ ποι- 

ἥσεως---τὰ ἔργα αὐτῷ ἴῃ σοπι. 64. 3090). τοιήσεως αὐτῶν] τσοι- 
ἥσεως αὐτῷ ΑΙά, διέρειλεν]) διέξελλεν ΑἸ4ά. μερίϑας αὐτῶν] μεριδα 
ἄντων τοῦ. ᾿- ων; 

ΧΧΥΙΙ. εἰς αἰῶνα] εἰς τὸν αἰῶνα ΑΙεκ. τὰ ἔργα αὐτἈ]} τὰ ἐργὰ 

αὐτῶν 253. καὶ τὰς ἀρχὰς δτο, δὰ ἤη. οοιη.} καὶ αἱ 'ἀρχαι αυτων 
ἐν χεῖρ! ([οτρῖα ἔπρετ γαίμγαπι δΌ εδά. π).) αὐτξ εἰς γένεας γενεων' 8τέ 
ἐπείνασεν ὅτε ἐκοπιασε σοιήματα αὐταὶ καὶ οὐκ ἐξελιπε τῶν ἐργων αυ- 
τα αϑὲν. τού. καὶ ἐν χειρι αντῇ αἱ αρχαᾶ! αὐτῇ εἰς γενεᾶς γενεων" ὅτε 
ἐπεινασαν ὅτε ἐεκοπιασαν ἐν. σοιημαᾶσιν αὐταὶ καὶ εκ ἐξελείπον απὸ τῶν 
ἐργὼν αντε 248. (οπιρί. ὅτε ἐπείνασαν] ὅτε ἐπόνεσαν ΑΙεχκ. ὅτε 

ἐπείνασαν δις. τὰ ἤη. ςοῃ).] α 68. Αἰά. ὅτε ἐκοπίασαν] - «τε ησϑε- 

καὶ ἐκ ἐξέλιπον] καὶ εξελειπεν 23. απὸ τῶν] α απὸ 

ΑἸεχ. κα καρδιω 248. (οῃιρὶ. 
ταιὰα ΔΙοχ. καὶ πλανώμ. 

23. 
ΧΧΨΠΙΠ. τὸν πλησίον αὐτῷ] α αὐτῇ 23,252. ὅκ ἔϑλιψε] οὐκ 

ἐξεϑλιψεν 23, ςς, τού, τςς» 157. 307. ΟΟπιρὶ. Αἴεχ. καὶ ἕως ἃς. 
δὰ ἔπ. ςοπι.Ἶ καὶ οὐ μη απειϑησεσιν τω ρημᾶτι αὐτῇ 23. καὶ ἕως 

αἰῶνος} καὶ εως τὰ αἰωνος 1ς 7) 307. οὐκ ἀπειϑήσεσι) ἐκ απειϑουσι 

307. τῇ ῥήματος αὐτὰ τω λογω αὐτε τού. τῇ ρήματος αὐτῶν τξςς. 
τῳ ρήματι αὐτῷ τς7,) 283. τὸν λογον αὐτε 248. (οπηρὶ. α τε 206. 

ΧΧΙΧ. Κύριος---ἐπέδλεψε εἰς γὴν ἐπεδλεψεν ὁ ὁ Κυριος 448. (οπηρὶ. 
εἰς τὴν γῆν] ἐπι τὴν γὴν ς 5) 307. ΑἸεχ. 

ὄλεψεν εἰς τὴν γὴν 106. 
ἐπλήρωσεν τςξ. 

. ΧΧΧ. ψυχὴν] ψυχη τοό, τςς, 1 ς7). ΑἸεχ. εἶδες 

Ι. Ἠεεῖϊ ἰοῖμ 1 φΟπηπηᾶ 1 ς ς. 
11. ἔδωκεν αὐτοῖς 19] εδωχεν αντης 68, τςς. ΑἸά. 

δὰ ἤπ. οο).} α 68. Αἰά. καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς) αὶ τοῦ. 
σίαν τῶν] κα 307. τῶν ἐπ᾿ αὐτῆς] τάντων τῶν ἐπ᾽ ἀντοις γινομένων 
ιοό. 

11. Καϑ᾽ ἑαυτὰς] καϑ᾽ ἑαυτὸν Αἴεχ. 
ἐνέδυσε δὲ αυτες καϑ' ἑαυτὰς ἰσχὺν 248. (ΟτΡΪ. 

Κύριος ἔκτισεν] και ἐχτισεν τού. 

καὶ ἔϑωκεν ὅτε. 

αὐτοῖς ἐξου- 

Καϑ᾽ ἑαντὰς---ἰσχὺν] 

Καϑ᾽ ἑαυτὲς ὅτε. 

εἰς τὴν γὴν ἐπέδλεψε] ἐπε-᾿ 
καὶ ἐνέπλησεν) καὶ κατενεπλησεν τού. χᾶ! 

δ» 



«.᾽ 

ΝΕ 

«δ ..307. ΟΟΠΊΡΙ. ΑἸεχ. 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

ζ ᾽ν 2 » ον Ζ » “ ὶ 9 ὃ 6δ. τ ἐπὶ μ ν ΚΕΦ, Χγῃ, 

χαι χατ δἰχονὰ αὐτὸ ἐποίῆσεν αὐυτᾶς. Και εὐῆζε ΤΟΥ Φοοοῦν αὑτὸ ἐπὶ πάσης σᾶρχος, χαὶ ζαταχυ.- 4. 

ιεύειν ϑηρίων χαὶ πετεινῶν. Διαξέλιον χαὶ γλῶσσαν χαὶ ὀφθαλμδς, ὦτα ζαϊγχαρδί ἴαν ἔδωχε δια.. 6. 

Ὁ δΩ, αὐτοῖρ. Ἐπιςήμην συνέσεως ἐνέπλησεν αὐτὰς, χαὶ ἀγαθὰ χαὶ χαχὰ ὑπέδειξεν αὐτοῖς. γ. 
ἜἜθηχε τὸν ὀφθαλμὸν αὐτῷ ἐπὶ τὰς χαρδίας αὐτῶν, δεῖξαι αὐτοῖς τὸ μεγαλεῖον τῶν ἔργω ν αὔτ, Καὶ 

ὕνομα ἁγιασμοῦ αἰνέσουσιν, “ἵνα διηγῶνται τὰ μεγαλεῖα τῶν ἔργων αὐτδ. Προσέϑηχεν αὐτοῖς 
ἐπιςήμην, χαὶ γόμον ζωῆς ἐκληροδό τῆσεν αὐτοῖς. Διαϑήχην αἰῶνος ἔςησε μετ᾽ αὐτῶν, ταὶ τὰ κρί- 12. 

ματα αὐτῷ ὑπέδειξεν αὐτοῖς. Μεγαλεῖον δόξης εἶδον οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτῶν, χαὶ δόξαν φωγῆς αὐ. 

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Προσέχετε ἀπὸ πταντὸς ἀδίχσυ" χαὶ ἐνετείλατο αὐ. 

'τοῖς ἑχάςῳ περὶ τϑ8 πλησίον. Αἱ ὁδοὶ αὐτῶν ἐγαντίον αὐτ διαπαντὸς, οὐ χρυξήσονται ἀπὸ τῶν 

Ἑχάςω ἔϑνει χατέςησεν ἡγόμενον, ̓χαὶ μερὶς Κυρίου. Ἰσραήλ ἐς ν, 

τῶν ἤχεσε τὸ ὃς αὐτῶν. 

ὀφθαλμῶν. αὐτδ. “Απάντα 

τὰ ἔργα αὐτῶν ὡς ὃ ἥλιος ἐναντίον αὐτᾶ, χαὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτὰ ἐνδελεχεῖς ἐ ἐπὶ τὰς ὁδὲς αὐτῶν, 

οὐχ ἐχρύξησαν αἱ ἀδικίαι αὐτῶν ἀπ᾽ αὐτῶ, χαὶ π- σαι αἱ ἁμαρτίαι. αὐτῶν ἔναντι Κυρία. Ἐλεη- 

μοσύνη ἀνδρὸς ὡς σφραγὶς μετ᾽ αὐτῶ, χαὶ χάριν ἀγϑρώπϑ ὡς χύρην συντηρήσει. Μετὰ ταῦτα 23. 

ἐξαγαςήσεται χαὶ ἀνταποδώσει αὐτοῖς, χαὶ τὸ ἀνταπίδομα αὐτῶν εἰς χεφαλὴν αὐτῶν ἀποδώσει. 

Πλήν, μεταγοῦσιν ἔδωχεν ἐπάνοδον, χαὶ παρεκάλεσεν ἐχλείποντας ὑπομονήν. ᾿Επίςρεφε ἐπὶ Κύ- 

θιον χαὶ ἀπόλειπε ἁμαρτίας, δεήϑητι χατὰ πρόσωπον χαὶ σμίκχρυνον πρόσκομμα. Ἐχάναγε ἐπὶ 

24. 25. 

26. 

ὕψιςον, χαὶ ἀπύςρεφε ἀπὸ ἀδικίας, καὶ σφόδρα μίσησον βδέ ἔλυγμα. ὙΨίςῳ τίς αἰνέσει ἐν ὥδα ; 27. 

ἀντὶ ζώντων καὶ ζώντων χαὶ διδόντων ἀνθομολόγησιν. ᾿Απὸ γεχρᾷ ὡς μηδὲ ὄντος ἀπόλλυται ἐξομο- 

Ὡς μεγάλη ἡ ἐλεημοσύνη τ Κυρίε, καὶ ἐξιλασμὸς λόγησις" ζῶν χαὶ ὑγιὴς αἰνέσει τὸν Κύριον. 

δὰ ἢη. ςοη1.] καϑ᾽ εαυτες ενεδυσεν αυτες εἰκ. (ῆς νἰΔεῖαγ) ἑαυτα. 208. 

εἰκόνα αὐτξ] εἰκονα ἑαυτε 23,) τού, 1:7, 2906, 307. ΑἸεχ. 
ΙΥ. Καὶ ἔϑηκε] α καὶ 23, ςς, τού, τξς, 1:7, 248,23, 254, 206, 

καὶ κατακυριεύειν) καὶ κατακχυριεῦει 23. κα και 
407. καὶ πετεινῶν] -" ἐν ομοιωματι 248. Οοτηρὶ. (ΑἸεχ. ἴῃ ομᾶγ. τηϊη.) 

ΥΙ. Διαξέλιον] ργαεπηἶτι. ἑκτὸν δὲ νὰν ἀντοις ἐδωρησατο μεριζων' 
καὶ τὸν εδϑδομον λογον ἑρμήνεια, τῶν ἐνεργημάτων αὐτῇ 248. Οουρρὶ. 
Ῥγαπη τ. Ὁ Ἔλαβον χρῆσιν τῶν τίντε τῇ Κυρίου ἐνεργημάτων. Ἕκτον δὲ 
νδν αὐτοῖς ἰδωρήσατο μερίξων, καὶ τὸν ἕξϑομον λόγον ἑρμηνέα τῶν ἐνερ- 
γημάτων αὐτῶ. ἴῃ οπαγαᾶ!. αγϊποτο ΑΪοχ. 

ΨΙ1. Ἐπιςήμην] ἐπιρήμη ΑΙά. ἐνέπλησεν] ἐπληρωσεν τς ς. καὶ 
ἀγαϑὰ] α και τςς. 

4 ΨΙΠ. ἴἜϑηκε] ῥγαπιῖτε, καὶ τς 9, 157, 206, 307, 308. ΑΙεχ. τὸν 
ὀφθαλμὸν αὐτῷ} τον φοδον αντε ςς, τςς. δεῖξαι διο. δὰ ἥη. ςοη,.] 
εἐδωκε δι᾽ αἰἴωνων καύχασϑαι ἐπι τοις ϑαυμασιοις αντα, ιν διηγωνται 
τὰ ἐργὰ αὐτῇ συνέτως. 248. (οπρΡί. τὸ μεγαλεῖον] τὰ μεγαλεια 
1ς7. τὸ μεγαλεῖον---τὰ μεγαλεῖα οοπη. 9.}] τὰ μεγαλεια τςς. 

Χ, Ὅὔοηι. το. 9. ἱπΐερτ. ἀείυπι 68. ΑΙά, (οα. το. 9. [Γ. τού. 

Καὶ ὄνομα] ρτατηἶε. καὶ ἐδωκε δι᾿ αἰωνων καυχασθαι ἐπι τοις ϑαυμα- 
σιοις αὐτὰ ςξς. ὈΓΔΠΉΪΝΙ. εδάθπι, πἰἢ ϑαυμαςοις, 254. Ργϑογηπι, Ἔδωκε 

δι’ αἰῶνος καυχᾶσϑαι ἐπὶ τοῖς ϑαυμασίοις αὐτῷ, ἵνα διηγῶνται τὼ 
ἔργα αὐτὰ συνετοί. ἴῃ ομαγαξι. τη. ΑΙεχ. ὄὠγιασμᾷ] -Ἑ αὐτῷ 248. 
Οοπηρὶ. αἰνέσπσιν] - εχλεκτοι ςς, 248, ος4. Οοπιρὶ. (ΑἸεχ. ἱπ 
οἤᾶγ. πλῖη.) αὐτο ἐνῶσιν (ἢς) ἐκλεέχτοι τοῦ. 

ΙΧ. Ἵνα διηγῶνται] ινα διηγενται Π], 296, 208. ῥγαπιῖττ. ἐδωκε 
δι᾿ αἰωνων καυχησασϑαι ἐπι τοις ϑαυμασιοις αὐτὰ τιοό. Ἵνα διη- 

γῶνται ὅζο. δὰ ἔπ. οοτη.] αὶ τς 7, 248. τῶ μεγαλεῖα] το μεγᾶλειον 
ςς,2:ς4. τὰ μεγαλεῖα ὅτε. δὰ ἔπ. ςοπ,.] τὰ ἐργα αὐτε συνετοι τοῦ. 

ΧΙ. ἐκληροδ. αὐτοῖς] ἐκληροδ. αὐτες ΠΙ, το6. «{ εἰς τὸ νοησᾶι 

οτι ϑνητοι οντες υπαρχουσι νυν. 248. (οΠΊΡΪ. 
ΧΙ]. αἰῶνος] τὴν απ᾿ αἰῶνος τςς. αἰώνιον ΑἸεχ. 

Οουρρὶ. 
, ΧΙΠ, εἶδον] ἴδον ΑΙεχ.. 

414, 296, 307. 
ΧΙΝ. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς] καὶ εἶπον αὐτοῖς 307. 
ΧΡ. Αἱ ὁδοὶ αὐτῶν] αἱ οδοὶ αὐτῷ {Π||τςς. ἐναντίον αὐτἈ] ἐνω- 

πίον αὐτα τςς. οὐ κρυξήσονται] οὐ κρυξησεται τςς. οὐ κρυδήσον- 
ται ἄς. δὰ ἔπ. ςοπι.} ροπὶξ δηῖε Αἱ οδοὲ αὐτων ὅτ. 315 Οοπρρι. 
ὀφθαλμῶν αὐτῷ} οφϑαλμῶὼν αὐτῶν 1Π], 2 ς 3. 

ΧΥ]]. ἱἙκάχῳ ὅτς. δὰ ἔπ. ςοπ1. αἱ οδοι αὐτῶν εκ νεοτητος ἐπὶ τὸ 
τσονηρον" καὶ οὐκ ἰισχυσαν τας καρδιας αὐτῶν ἀντι λιϑινῶν ποιῆσαι 
σαρχινας" ἐν Ὑαρ μερισμω τάσης γῆς τῶν εϑνων ἐκαρω εϑνες κατεςησεν 
πγεμενον" τροσελαδετο τὸν Ισραηλ εαὐτὼ μεριδα" ὃν ττροτογονον οντὰ 
τιϑήνησει παιδεια καὶ μεριζων φως ἀγαπησεως, κχκ ἀνιῆσιν αὐτὸν τοῦ. 

ἔςησε) ἔςηχε 

φωνῆς αὐτῶν] φώνης ἄντα 23,1 ς, 2ς3, 
-ο-»»5--.-.. 

. ΑΛ ΚΧαι 1ξς. 

48. 

29. 

Ἑκαςῳ ἔϑνει] ργαιϊτι. σὰς δὲ ἀανϑρωπος εκ νεότητος ἐπι τὰ τσονῆρα, 
καὶ οὐκ ἰσχυσὰν τὰς καρδιας αὑτων ἀντι λιϑινὼν τσοιήσαι σαρκινας 
ἐν γὰρ μερισμω τῶν εὕνων τῆς γῆς τσασης 248. Οοπιρὶ. (ΑἸεχ. ἴῃ Ἄομαγ, 
τοῖΏ.) κατέςησεν] καϑέγηκεν 208. ΟΟΙηρΙ. κατέρησαν ΑΙά, καὶ 
μερὶς-- Απαντα τῶ ἴῃ ςοπ,. ἴ:4.] καὶ τποροσελαξετο τὸν Ισραηλ εαντω 
μεριδα. ὃν τρωτογονον ὄντα τιϑήνει πταιδεια" καὶ μεριξων φως αγα- 
πησεως, οὐκ ανιησιν ἄυτον. Διο τπταντὰ τὰ 148. ΟομΡὶ. Ἰσραήλ 
ἐςιν] - Ὅν τρωτόγον ὄντα τιϑηνεῖ τοαιδείᾳ, καὶ μερίξων φῶς ἀγαπή- 
σεως, ἐκ ἀνίησιν αὐτόν. ἴῃ οπιαταξι. τΐποτγε ΑἸεχ. 

ΧΙΧ. ἽΔπαντα τὰ] σαντα τὰ ςς, τς 5, 354: ΑΙεχ. διοτι τταντὰ ) 
τὰ τοῦ. ἔργα αὐτῶν]. ἐργα αντα 11]. ἐναντίον αὐτῷ} -Ἐ ερὶν 232, ,, θ 

τού, 248. Οοπρὶ. οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτξ] οἱ οφϑάλμοι αὐτῶν 1Π7. ὁ οἱ 
τς ς, 253. ᾿ἐνδελεχεῖς] ἐνδελεχως 448. Οοπρὶ. 

ΧΧ, Οὐκ ἐκρύξησαν] οὐ κρυδήσονται ςς, 2:4. αἱ ἀδικίαι], αἱ 
ςς. πὶ αὐτῷ) ἀπὸ των οφϑαλμων αυτα ςς, 25:4. ἔναντι Κυρίου] 
Ἔ Κυριο ς χρῆςος ὧν καὶ εἰδως τὸ “λασμα αντε" αδὲ ἀνῆκεν αὐτές, ὁτι 

ἐγκατελιπε φειδόμενος ανυτῶων τιοό. Κυριος δὲ χρῆζος ὧν και εἰδως 

το ὥλασμῶα αὖτε, ὅτε ανῆχεν αὐτᾶς, ὅτε ἐγκάτελιπε φειδομενος αυτων. 
248. Οομρ].᾿ -Ἐ οδάεπι, πἰἢ ὅτε ἀνῆκεν, ὅτε κατέλιπεν, ἴπ οἰιαγαέϊ. 
τηΐηοσε ΑἸεχ. ενάντιον Κυριου 307. 

ἼΧΧΠ., ᾿Ελεημοσύνη ἀνδρὸς} ἐλεημοσυνὴ γαρ ανδρος 448. ̓Οουρρὶ. 
(ΑἸεχ. ουπὶ γὰρ ἴῃ ομαγαέξ. πιΐποτθ) καὶ χάριν] καὶ χάρις Αἰά. 
συντηρήσει] --- μεριζων νιοις αὐτῇ καὶ ϑυγατρασι μετάνοιαν τού, 248. 
Οοπιρὶ. (ΑἸεχ. ἴῃ ομαγαδξ, τηϊποτγε.) 

ΧΧΠΙ. Μετὰ ταῦτα] ρτγϑπηῖες. καὶ τς). καὶ τὸ δίς. δ ἤη. 

οοη}.}  1το6ό. εἰς κεφαλὴν αὐτῶν] εἰς κεφαλὴν αὐτε 111. εἰς κεφα- 
λας αντων 23. ἀποδώσεις] ἀνταποδώσει 248. ΟΟπΡΡ. 

ΧΧΊΝ, ἐκλείποντας] ΡΓαυηϊῖ. τοὺς ςς, 254. αλ τον Τας. 307. ὦ. 

ὑπομονήν] εἰς ὑπομονὴν αὐτῶν Ιού, τς). 
ΧΧΥ. ᾿Επίςριφε ἐπὶ Κύριον] ἐπιξζρεφε ἐν προ Κυριον 248. Οοπιρὶ. 

καὶ ἀπόλειπε] καὶ ἀπολιπε ,.397- ἁμαρτίας] ἀμαρτιᾶν 23. καὶ ᾿. Ἢ 

σμίκρυνον] καὶ σμικρυνᾶι 4 ̓  ΡΊΗ 
ΧΧΨῚ. ᾿Επάναγε] ἐπαναγαγεῖ ςς, τού, τςξς, 197, 248. Οοπρ!. ( 

ἀπὸ] α 248. Οοπιρ. ἀδικίας] -Π᾿ ἄντος γάρ οδηγησει ἐκ σχοτες εἰς 
φωτισμον υγειας τού, 348. (οιηρῖ. -Ἐ εαάεπι, πἰῇ εἰς φῶς ὑγιείας, 

ἴπ σμαγαξζ, τηΐποσε ΑἸεχΌ βϑέλυγμα] βδελυγματα 207. : 
ΧΧΥΠΙ. ὙψΨίξῳ] ὑψιςὸν τοό. καὶ φώντων) Ἢ ιού, 18 ξ, 1457», 

248, 2οό, 307. (ΠΡ Ϊ]. ΑἸεχ. ; ᾿ 
ΧΧΨΗ͂Ι. ᾿Απὸ νεκρὰ} απὸ γαρ νεχρε τού. 

᾿ 
απὸ νεχρὼν τᾷ. 

καὶ ὑγιὴς} Ἡ τη καρδια 448. Οοπηρί. (ΑἸεχ. ἰπ ἐβαγαᾶϊ. τηϊποσε.) 
ΧΧΙΧ, τὸ Κυρίου] υριε τὸ ΘεΣ ἡμῶν τοό. -Ἐ Θες ἡμῶν 248. Ὁ, 

Οοπιρὶ. τῷ Θεξ ἡμῶν ἴπ ςἰιαταέξ. τηΐποτε Αἰεχ. «καὶ ἐξιλασμὸς] κυτὺν 

ἐπ᾿ αὐτόν] -1- ὁσιως τού, 248. Οοπηρὶ. (ΑΙεκ. ἴῃ μά. (" 
τηΐποσε.) ὥρος αὐτὸν 307. 

17.110. 

20. 22. 

ον ΘΝ - 

- «««“ἫἜΆ᾽Ἀ ““«.- - -...»............-.-. 



30. 

ἧ 15. 

) 

Ὥς 

{ν . ρηϑήσεται] ἀποθησεγαι ςξ, 254. 

ᾶἋ ΝΠ]. Τί τ ϊ 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. ΞΕ ῸΣ 
ΚΕΦ. ΧΥ͂Τ. 

τοῖς ἐπὶςρέφεσιν ἐπ᾽ αὐτόν. οὐ γὰρ δύναται πάντα εἶναι ἐν ἀνϑρώποις, ὅτι οὐχ ἀϑάνατος υἱὸς 

ἀνθρώπου. Τί φωτεινότερον ἡλίβ; χαὶ τᾶτο ἐχλείπει, χαὶ “πονηρὸς ἐνθυμηϑήσεται σάρχα καὶ 
Ὁ “ Ὁ 3 [οι δ΄. 5») ᾿ : "- 

κἰμα: Δύναμιν ὑψες δραγᾷ αὐτὸς ἐπισχέπ]εται, χαὶ οἱ ἄνθρωποι «τάγτες γὴ καὶ σποδός. 

Ο ΖΩΝ εἰς τὸν αἰῶνα ἔχτισε τὰ πάντα χοινῆ. Κύριος μύνος διχαιωϑήσεται. Οὐϑενὶ ἐξεποί- δὼ 

Ἴ5Εν: ἐξαγ[εῖλαι τὰ ἔργα αὐτϑ' χαὶ τίς ἐξιχνιάσει τὰ μεγαλεῖα αὖτ: Κράτος μεγαλωσύνης πτὺν κυρίου 

αὐτὸ τίς ἐξαριϑ μήσεται; ; χαὶ τίς παροσϑήσεν ἐκδιηγήσασϑαι τὰ ἐλέη αὐτὰ; Οὐχ ἔςιν ἐλατ]ω- 
σαι δὲ προσϑεῖναι, χαὶ ἐχ ἔς ν ἐξιχνιάσαι τὰ ϑαυμάσια τ Κυρίε. Ἵοταν συντελέσει  ἄνϑρω- 
πος τότε ἄρχεται, χαὶ ὅταν «φζαύσηται τότε ἀπορηϑήσεται.. Τί ἄνθρωπος, χαὶ τί ἡ, χρῆσις κὐ 

δονη ὃ σι 7 .} 

υνὴν 
ρ᾿ φ’ Ἁ, 9 Ἁ Φ. “ὦ ρῷ. φῶ - 

τα; τί τὸ ἀγαθὸν αὐτϑ, χαὶ τί τὸ χαχὸν αὐτϑ ,; ̓Αριϑμὸς ἡμερῶν ἀνθρώπου “πολλὰ ἔτη ἑχατόν, 
ε Ν ΧΑ 5" ’ ρῸ ; ἴω ' φῷ 

Ως ςαγὼν ὕδατος ἀπὸ ϑαλάσσης χαὶ ψῆφος ἄμμϑ, ὅτως ὀλίγα ἔτη ἐν ἡμέρᾳ αἰῶνος. Διὰ τᾶτο 
ΞἘΕΞ ΄ ιτι" ρ» . Σ : ͵ ,“ 
ἐμαχροϑύμησε Κύριος ἐπ᾿ αὐτοῖς, χαὶ ἐξέχεεν ἐπ᾿ αὐτὰς τὸ ἔλέος αὐτᾶᾷ. 

Ν Σ ." Ψ Ν, Ν ἰϑν 3 “ - δ 3 Ν, 8 Ὁ 

χαταςροφὴν αὐτῶν ὅτι ππογηρᾶ, διὰ τότο ἐπλήθυνε τὸν ἐξιλασμὸν αὐτβ. 

Εἶδε χαὶ ἐπέγνω τὴν 

Ἔλεος ἀνθρώπου ἐπὶ 
Ν ξ΄ » "Ὁ ἍΜ ὮΝ ὺ ἰδ », : 

τὸν πλησίον αὐτᾶ, ἔλεος δὲ Κυρίου ἐπὶ τιᾶσαν σάρχα, ἐλέγχων χαὶ παιδεύων καὶ διδάσχων χαὶ 
ἐπιςρέφων. ὡς τιμὴν τὸ ποίμνιον αὖὐτϑ. Τὃς ἐχδεχομένες παιδείαν ἐλεεῖ, χαὶ τὸς χατασπεύ- 

δογτας ἐπὶ τὰ κρίματα αὐτὰ. Τέκνον, ἐν ἀγανοῖς μὴ δὼς μῶμον, χαὶ ἐν πάση δόσει λύπην λό- 

, 7ων. Οὐχὶ χαύσωνα ἀναπαύσει δρόσος, ὅ ὅτως χρείσσων λόγος ἢ δόσις. ̓  Οὐχ ἰδὲ λόγος ὑπὲρ δό-- 

μᾶ ἀγαϑόν; χαὶ ἀμφότερα “παρὰ ἀνδρὶ χεχαριτωμένῳ. Μωρὸς ἀχαρίσως ὀνειδιεῖ, καὶ δόσις βα- 
Πρινὴ λαλῆσαι μάνϑανε, χαὶ πρὸ ἀῤῥωςίας ϑεξαπεύου. Πρὸ κι}: σχάγου ἐχτήχει ὀφθαλμός. 

) Ν 

νι ὄ , ̓  

σεως ἐξέταζε σεαυτὸν, χαὶ ἐν ὥρᾳ ἐπισχοπῆς εὑρήσεις ἐξιλασμόν. Πρὶν ἀῤῥωξησαί σε ταπεινώ- 

ϑητι, χαὶ ἐν χαιρῷ ἁμαρτημάτων δεῖξον ἐπιςροφήν. Μὴ ἐμποδισϑῆς τῇ ἀποῦδγαι εὐχὴν εὐκαί- 
ρως, χαὶ μὴ μείνης ἕως ϑανάτε δικαιωϑῆναι. Πρὶν εὔξασθαι ἑτοίμασον σεαυτὸν, καὶ μὴ γίνου 
ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Κύριον. Μνήσθητι ϑυμδ ἐν ἡμέραις τελευτῆς, καὶ χαιρὸν ἐχδιχήσεως 

ΧΧΧ. Οὐ γῶρ δύναται] οὐ γαρ δυνατὰ 307. 
τηἶτε. ὁ Αἰεχ. 

ΧΧΧΙ. καὶ τῶτο ἐκλείπει] καὶ τατο ἐχλιπει 307. ἀλλὼ καὶ τῶᾶτο 
ἐκλείπει ΟἸγίοξ. νὶ. 192. καὶ πονηρὸς] καὶ τρονῆρον τού, τς ς, 2 54, 
8. ΑΙά. ΑΙεχ. καὶ τὶ τπονῆρον τξς7. καὶ τονηροτέρον 307. καὶ 
χβινὴρ ὃς ΟομηΡΙ. σάρκα] σαρξ ςς, τού, τξξς, 254. 296, 307. ΑἸά, 
Αἰεχ. . καὶ αἷμα] - καὶ τατο ἐλεγχϑήησεται 17. 
ΧΧΧΙ. Δύναμιν ὕψες] δυναμεις νψες 3.907. ραν} ανϑρωπου 

(τι. ἀνου) τξς. καὶ οἱ ἄνθρωποι τοάντες] καὶ τσαντες ἀνϑρωποι. ςς, 
254. κοὶ τού, 1ξς, 157. 248, 2:3, 307. Οοπηρὶ. ΑἸεκ. 

υἱὸς ἀνϑρ.1 ργα- 

ΤΙ. εἰς τὸν αἰῶνα] εἰς τες αἰωνᾶς τιοό. τῷ παντα α τὰ τού, 

407. ππᾶντα κοινῇ] σαντα ἐν λογὼ καὶ τάξει ςς, 2:4. 
Ι1. δικαιωθήσεται]. δικαιος": και οὐκ εςὶν αλλος αλῃν αὐτὰ τού, 

248. Οὐμιρὶ. Ἡ καὶ οὐκ ἔριν ἄλλος πλὴν αὐτα! ὁ  οἰακίζων τὸν κό- 
- σμον ἐν σπιϑαμῇ χειρὸς αὐτὰ, καὶ πάντα ὑπακόει τῷ ῷ ϑελήματι αὖτε 
᾿αὐτὸς γῶρ βασιλεὺς πάντων ἐν κράτει αὐτὰ, διαςέλλων ἐν αὐτοῖς ἅγια 
ἀπὸ βεξδήλων. ἴῃ ομαγαξι. πιποτε ΑἸεχ. 
ΙΝ Οὐϑενὶ ἐξεποίησεν] οιακιζὼν τὸν κοσμον εν σπιϑαμη χεῖρος 

αὐταὶ καὶ σαντα νπάκουει τω ϑελήηματι αὐταὶ αὐτὸς γαρ βασιλεὺς 
ταντῶν ἐν κράτει αὐτε" διαφελλων ἐν αὐτοῖς για ἀπὸ βεξηλων' τινι 

ἐξεποιησεν 248. Οομηρ. τῶ ἔργα αὐτξ] - οιακιζφὼν τὸν κοσμον ἐν 

σπιϑαμη Χεέῖρος αὐταὶ καὶ σαντα ὑπάχβει τῶ ϑελήμᾶτι αὐτε' αὐτὸς 
γαρ βασιλεὺς τσαντων τῶν ἐν τῶ τε τῇ 1 αὐτε' διαςελλων αὐτοῖς αγιᾶ 

απο βεδηλων: το6. καυτα 253. καὶ τίς ἐξιχνιάσει) χα! τις ἐξιχνευ- 
ἐσεν τςς. καὶ τις εζιχνευσει 253, 307. Αἰεχ. καὶ τίς ἐξιχνίασε 
Οοπρρὶ. δῇ . 

Ψ. τίς ἐξαριϑμήσεται] τις ἐξαριϑμησει τοδὶ καὶ τίς τροσϑή- 
σε] και τις τροσϑησεται 23. τῶ ἐλέη αὐτϑ τα μεγαᾶλεια ΕΥΤΕ 

2307. ᾿ 
ΨΙ. τῇ Κυρί8] α τε τοό. 

ΨΊΙΙ. ἄνθρωπος] Ργϑτηῖ, ὁ ΑΙα, 
καὶ ὅταν παύσηται] καὶ ὅταν ταύση Οτίρεη. ἷν. 136. 

ἀπορρηϑησεται τού. ΑἸεχ. 
.εἴ 25.} τις τοό, 1ςξ. τί ἄνθρωπος Ργϑυ. καὶ 

καὶ τί ἡ ἱ χρῆσις] κι καὶ τις ἡ χρῆσις τὰ 253, 296, 307. 

τότε ἄρχεται] τοτε ἐρχεται 
ὥπο- ΠΙ. 

4248. Οοιηρὶ. 
(οὶ. 

ΙΧ. ἑκατὸν] - ἀλογιςος δὲ ἐκάφου δὴν ἢ κοιμῆσις τού. Ἰὸ 6Ά- 

νοι. 

ἐδη), ηἰἢ ἀλογιςζω, 248. Οοτηρὶ. 
Χ. ὕδατος νδατα τοό. καὶ ψῆφος ἄμμου] και ψαμμος ἀμμου. 

23) 253. καὶ ὡς ψῆφος ἄμμον Οοπιρί. ὀλίγα ἔτη] χιλια ἐτὴ τού, 

248. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. ᾿ ἐν ἡμέρᾳ!) ἐν ἡμέραις 248. Οοπιρ!. ΤῊΝ 
ΧΙ. ἐμακροϑύμησε] μακρόϑυμει 248. τι τη. ϑοΩΡΙ; Κύριος] ὁ Κύριος ᾿ 

23,43. ἐπ᾽ αὐτοῖς] ἐπ᾿ αὐτες ςς, τού, 307. ἐν αὐτοῖς τςς. καὶ 
ἐξέχεεν δος. δὰ Βπ. οοπι.] καὶ ἐξέχεε τὸ ἐλέος αὐτὰ ἐπ᾿ ἀντοὺς τού. 
ῆς, οὐ. διαχεει Ρ[Ὸ ἐξέχεε; 248. καὶ διαχέσει τὸ ἔλεος αὐτῷ ἐπ᾽ αὖ- 
τάς Οοπιρ. ἐπ᾽ αὐτὰς] ἐπ᾿ ἀντοις 254. 

ΧΙΙ. Εἶδε] οἶδὲν 208. ἴδεν ΑἸά. ΑἸεχ. 
τὴν χαταςροφὴν αὐτὰ 307. 

ΧΙΙΠ. ἐπὶ τὸν πλησίον] κα τον το6. ἔλεος δὲ] α δὲ τού. 
ςρέφων) α καὶ τος, 307. λα ΟΙΙεπι. ΑἸεχ. Ρ. 146. 

ΧΙΝ. ἐλεεῖ] ἐλεᾷ ΠΙ, 23, 1ς7. ἀγαπᾳ 207. καὶ τὲς ὅζο. δά 
βη. οοῃ).] καὶ τὲς ἀμ εἰς κόλλησιν αὐτῷ ΟἸη). ΑΙεχ. 

Ἰ. οἷξ. 
ΧΥ. καὶ ἐν πάσῃ δόσει] μηδὲ ἐν τσασῃ δεησει 248. (οπηρὶ. 

γῶν] λογου τσονῆρου τού, 248. Οοηρὶ. 
ΧΥ͂Ι. κρείσσων] κρεισσον 307. Οοπιρὶ. ΟΠ εγίοίε. ἱν. 442. 
ΧΙ. Οὐκ ἰδὲ] ργαπιῖει. καὶ τὸς. ἰδὲ γὰρ Ομιγιοῇ. ἱ. 307. 

δόμα ἀγαϑόν] ταν αγαϑον ιοό. καὶ ἀμφότερα] ἀμφότερα δὲ 
ΙΠάον. Ρεὶϊ. Ὁ. 478. παρὰ ἀνδρὶ κεχαριτωμένῳ] παρα ανϑρωπὼ κε- 

χαριτωμένα 248. (οτηρί. 
ΧΥΠ. αἰχαρίςως] αχαριςος 307. 

ΧΧ. ἐξέταζε σεαντὸν] ἐτοιμαζε σεᾶντον καλλιεργεῖν 248. (οιῃρὶ. 
ἐξέταζε αὐτὸν ΑἸά. ἐξιλασμόν] ἱλασμόν Αἴεχ. 

ΧΧΙ. Πρὶν] τριν ἢ τιοό. Πρὶν ἀῤῥωρησαί σε] πριν ἀσϑενησαι 

Ἁ Α δ “Ὁ τὴν καταςροφὴν αὐτῶν) 

λ» 
καὶ ἐπ|"» 

λό- 

σε ςξ, 244. σε ιξξ. κ 307. ταπεινώϑητι] -ἰ- ἐγκρατεια τοῦ, 
248. Οομρ!. α 3097. καὶ ἐν καιρῷ] καὶ ἐν ὡρᾳ 4:4. ἐπιρροφήν] 
αναςροφην" ριν ἀρρωγησαι σε ταπεινώθητι 307. 

ΧΧΠ. Μὴ ἐμποδισϑῇς] μὴ ἐμποδισης 248. Οοπηρί. τῇ οποδὰ- 
να!] α τε 3907. μείνης} μηνησης (Π0) 307. 

ΧΧΙΠ. Πρὶν εὔξασϑα!] Ἔ σε τοό. ἑτοίμασον σεαυτὸν] ετοιμᾶ- 
σον ἑαυτὸν 253. ὡς ἄνθρωπος] αὡς τοῦ. 

ΧΧΙΝ. ἐν ἡμέραις τελευτῆς] ἐν ἡμέρα τελευτης τοῦ, 307. καὶ 

καιρὸν] καὶ καιρου τού. ἐν ὠποςροφη] ἐν επιςροφη (ίοτ. ἐπιςροφι) 

ιςς. -- 

38Β 

υψιδτήος, δι Τὸντ 

ψέγω. 5.2.-- 

ἔ" ΩΣ "2 

"" ἰς Ν 
χε Ὁ ἀπε τής. ἧς. 
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ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡᾺΧ. 

-- -Ἔ ξ ὍΔ Ἂ " ΚΕΦ, ΧΥΠΙ, 
ἐν ἀποςρυφῇ “σροσώκου. Μνήσθητι χαῖρον Διμδ ἐν χαιρῳ “«λησμὸνης, πιτωχεΐαν καὶ ἔνδειὰν ἐν 2ς. 
ἡμέραις αλέτα. ᾿Απὸ ὡρωΐϑεν ἕως ἑσπέρας μεταβάλλει καιρὸς, καὶ ππᾶντα ἐςὶ ταχινὰ ἔναντι ες, 

Κυρίου. ἤΑνϑρωπος σοφὸς ἐν παντὶ εὐλαδηϑήσεται, καὶ ἐν ἡμέραις ἁμαρτιῶν προσέξει ἀχὸ 27. 
πλημμελείας. Πᾶς συνετὸς ἔγνω σοφίαν, καὶ τῷ εὑρόντι αὐτὴν δώσει ἐξομολόγησιν. Συνετοὶ ἐν 28. 20. 
λόγοις χαὶ αὐτοὶ ἐσοφίσαντο, χαὶ ἀνώμδρησαν «τἀροιμίας ἀκριξεῖς. 

Ἢ ΕΓΚΡΑΤΕΙᾺ ΨΥΧΗ͂Σ. 
Ὀκίσω τῶν ἐπιϑυμιῶν σον μὴ πορεύου, χαὶ ἀἰτὸ τῶν ὀρέξεών σου χωλύου. ᾿Ἐὰν χορηγήσης τῇ 30. 31. 

ψυχῇ σου εὐδοχίαν ἐπιϑυμίας, “ποιήσει δὲ ἐπίχαρμα τῶν ἐχϑρὼν σα, Μὴ εὐφραΐνε ἐπὶ “πολλῇ 32. 
τρυφῇ, μηδὲ ππροσδεθῆς συμξολῇ αὐτῆς. Μὴ γίνε πωχὸς συμξολοχοπὼν ἐκ δαγεισμᾶ, καὶ ἐδέν 33. 

σοι ἐςὶν ἐν μαρσυπείῳ. β 
͵ ΚΕΦ. 

ἘΣΡΡΓΑΤΗΣ μέϑυσος οὐ “λετισϑήσεται, ὃ ἐξουθενῶν τὰ ὀλίγα κατὰ μιχρὸν πεσεῖται. Οἶνος Ἶὰ 

καὶ γυναῖχες ὠἀποςήσεσι συνετὰς, χαὶ ὁ χολλώμενος πόρναις τολμηρότερος ἔξαι. Σῆτες καὶ σχώ. 5, 
ληχες χληρονομήσεσιν αὐτὸν, καὶ ψυχὴ τολμηρὰ ἐξαρθήσεται. Ὁ ταχὺ ἐμπις εύων, χᾶφος Χαρ- 4. 

δίᾳ, καὶ ὁ ἁμαρτάνων, εἰς ψυχὴν αὐτΒ -σλημμελήσει. ὋὉ εὐφραινόμενος χαρδίᾳ καταγνωσθήσε- ς. 
ται, καὶ ὃ μισῶν λαλιὰν ἐλάτΊονδται καχίᾳ, Μηδέποτε δευτερώσῃς λόγον, χωὶ θϑέν σοι οὐ μὴ 7. 

ἐλὰΠονωϑῇ. Ἔν φίλῳ χαὶ ἐν ἐχϑρῷ μὴ διηγθ, χαὶ εἰ μή ἐςΐ σοι ἁμαρτία, μὴ ἀποκάλυπἾε. ᾿Αχή- 8. 9. 

χοε γάρ δου χαὶ ἐφυλάξατό σε, χαὶ ἐν χαιρῷ μισήσει σε. ᾿Αχήχοας Λόγον ; συναπον ἀνέτω σοι, το. 
ϑάρσει, οὐ μή σε ῥήξει. ᾿Απὸ προσώπου λόγου ὠδινήσει μωρὸς, ὡς ἀπὸ «:ροσώκου βρέφους ἡ τι. 

τίχτεσα. Βέλος ἀσεπηγὸς ἐν μηρῷ σαρκὸς, ὅτως λόγος ἐν κοιλίᾳ μωρδ, Ἐλεγξον φίλον, μή- 12.12.6 

ΧΧΝ. καιρὸν λιμβ] ργαηηῖ. κατῶ ἰηῖετ μΏοο5 ΑἸεχ. καίρξ πἼω- Ι. ὁ ἐξαϑενῶν] κα 23,253. καὶ ὁ εξεδενων 248.. Ῥταταῖτ, καὶ ἴῃ ζ ᾿ 
χείας καὶ ἐνδείας ΟΒεγίοῖϊ. ν. ττο. ἐν καιρῷ τολησμονῆς} ἐν ἡμέραις οδαγαξξ, τΐποτε ἈΪεχ. 
λησμόνης τς, 2:4. ΑἸεχ, ἐν ἡμέρᾳ, τυλησμσνῆς ΟΠιγ οΙ,, ἰϊ. 123. Π. Οἶνος] οἶνος γὼρ ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 231. τόρναις] τορνῃ 30}. ὶ 
πτωχείαν] πτωχὸν 23. ἐν ἡμέραις τλότε] ἐν ἡμέρα λετε 248:. τολμηρότερος ἔγαι) τολμῆρος ἐξαι ςς, τού, 1ς7, 248, 213. (οαρὶ. {7 
Οὐοπιρὶ. Ομ γγίοιε. 111, 407. ν. 110. τολμηρωτατος ἐγαι τξς. τολμηρότερος ἐκδήσεται ΟἸεπι, ΑἸεχ. ]. οἶς, ὦ 

ΧΧΨῚ. ᾿Απὸ τρωΐϑεν ὅς. δὰ ἤπ. ζοπ).} ἀπὸ πρωΐ ἕως ὀψὲ μετα- 1Π. Σῆτες) σηπὴ 1Π|, τςς. σηψεῖς 23. σηπαι τ;, 24. ση- 
ξολαὶ πολλαὶ καὶ τάντα ταχινὰ ἐνώπιον αὐτῷ. ΟἸΠγίοῖ!. ν. 321. ψψις 4ς3. Αἰεχ. ΟἸεῖη. ΑἸεχ. 1. οἶς, σηπες 307. καὶ σκώληκες] καὶ 
μεταξάλλχει] μεταδαλει 307. καὶ τάντα ἐξὶ ταχινὰ] καὶ παντὰ σκώληξ ΟἸείη. ΑἸεχ.]. εἴ, καὶ ψυχὴ] α ψυχη 248, Οοπιρὶ. ΟἸεηι. 
ταυτα εςὶ ταχινα 548. Οοτρὶ. ΑΙεχ. 1. εἶτ. τολμηρῶ!} τονηρα ςς, τοῦ α 248. Οοπιρὶ. ΟἸεῃι. ΑἸοχ. - 

ΧΧΥΙ͂Ι. "Ανϑρωπος---εὐλαξηϑήσεται α Εὐπὶ ἱπιογπηθά, 2418. ᾿. οἶϊ. ἐξαρϑηήσεται] Ἔ ἐν τιαραδειγματίσμω μειζονι. τοό. (ΑἸεκ. ' 

Οοπιρί. καὶ ἐν ἡμέραις] παδεῖ καὶ ἴῃ σμιαταέξ. πηΐποτε ΑἸεχ. . προσ-ὀ  ἰἴπ ομδγαέζ, πηῖπογε.) ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἷῖ. ξηρανθήσεται εν τεαραδέει- 
ἐξι.}] προσαζει τοό. ἀπὸ πλημμελείας] -᾿- καὶ ἀφρων οὐ συντήρησει γματισμω μειζονι 448. ΟοπηρΙ. 
καιρὸν τού. (οιηρὶ. (ΑἸρχ. ἴπ ομδγας τηΐπους.) - εβάεπι, οὐη!ο οὐ, ΙΝ. εἰς ψυχὴν αὐτα] εἰς τὴν ψυχὴν αὐτὰ ςς. ν μὰ", 
248. Νν. καρδίᾳ} τονηρια 23) 1ού, 253. λάλιφ ςς) 2.4. επι κα- “" 4 7: 

ΧΧΨΤΙΙ. ἔγνω σοφίαν] -- καὶ παιδειὰν (τού. πιᾶτρ. 40 αἱ. τ.) κοεξια 248. Οσπιρὶ. -Ἐ ἔπι κακοεζίῳ ἴῃ ομιαγβέξ. πηΐη, Αἰεχ, κατα- τὸ 
248. (οτηρί. εξει συνεσιν 307. γνωσθήσεται) -ἰ- ὁ δὲ ἐγκρατευομενος γλωσσὴς ἀμαχως βθιωσεται 

ΧΧΙΧ, καὶ ἀνώμδρησαν] και ανωμξρισαν 248. Οοπιρ!. καὶ. τού. -Ἡ ὁ δὲ αντοφϑαλμων ἡδοναῖς ξεφανοι τὴν ζωὴν αὐτα" ὁ ἐγκρα- Ὁ τὺ 
ανομξρησας 307. παροιμίας ἀκριδεῖς] -ξ- εἰς ζωην. κρείσσων παρρη- τευόμενος γλωσση ἀμαχω συμδιωσεται 448... -[ ελάετι, ουπὶ ἡδονῇ “2 ΠΝ 
σια ἐν δεισποΐη μόνω, εἰπὲρ νεχρὰ χαρδιὼα νεκρω ἀντέχεσϑαι. 248. τὸ ἡδοναῖς, εἰ ἀμάχως ρτο ὠμάχω, ἴῃ ομιαγαξϊ, ἡλΐη. Αἰοχ, ἐλατ- Ι 
Ἔ εαάεπ), πἰ ἢ ἀντέχεται, (οτηρὶ. τονᾶται) ἐλατίουται τού, 248. Οοπρί. ελατἝωϑνσεται 4ού, 308, 

ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΨΥΧΗΣΊ],, 23, τού, τς), 253. σερι ἐγχρατειας κακίᾳ] καρδια 11. κακίαν τού, τςς. 
ψυχης ςς, 2:4. σερι ἐγκρατειαξ ψυχῆς λογος τε ἀντι συναδομενος ΝΙἼΙ. λόγον] - ἐν τοροσευχῃ σοὺ 2 ς 3. καὶ 59ἐν σοι οὐ μὴ] και 

δευτερος. 307. αϑὲν ἐ μη σοι 30). καὶ μὴ ἐλατονωθῃ] ἐξαι ἐν ἐλατωσει" 48. Οοπιμῖ. , . 

.ΧΧΧ, Ὀπίσω-- πορεύου] μὴ τοορεύου ἐν ταῖς ἐπιϑυμίαις τῆς ψυ- καὶ μη ἐλατ]ωϑησεται 2.8. ἐλατ]ονωθῇ] ελατ]ονηϑη τού, τέ τ νος 
χῆς σου ΟΠ γνίοἵϊ. ν"]. 4οο. (ΟΥ̓, νἱῖ. 714.) κωλύξ] μὴ κωλύπ (ουπὶ ΨΠ]|. καὶ ἐν ἐχϑρῷ] αὶ ἐν τού, ἰςξν 157, 248, 253, 244, 307. Τ᾿ 

μὴ ἰπίεγ μῃς05) ΑἸεχ. Οοπιρὶ. μὴ διηγ5} -Ἐ βιους ἀλλοτριους 248. Οοπρί. υκαὶ εἰ μὴν 
ΧΧΙ. ᾿Εὰν χορηγήσῃς] ἐᾶν εὐδοκήσεις ΠΠ. ἐὰν γὰρ χορηγησῃς ἐςί σοι!) καὶ εἰ μὴ σοι εςιν. 248. Οοπιρί. ἁμαρτία] χρεια τού, 

ςς,2ξ4. εὐδοκίαν ἐπιϑυμίας] επιϑυμιαν εὐδοκιας αὐτῆς 248. Οοτηρ!. 157. 
ενδοκιας πιϑυμιαν 2453. ποιήσει σε] ποιησεῖις 1Π|, 248. Οὐοτορὶ. ΙΧ. μισήσει σε] μασησει σε (ῃς) 111. μισεῖ σε (τς ς. ἔετ. μαησει) 
ῬΓΘΕτΥ τ. καὶ 33. τῶν ἐχϑρῶν σου] των ςς. - οἱ βασκανουσι σε 548. Οοπνρὶ. - π 
448. Χ. ᾿Ακήκοας λόγον] ἤκεσας λόγον ΟἸιγίο. ἰ1..43.., συναποϑα- Χ}}. "π0 

ΧΧΧΙ, Μὴ εὐφραίνΕ] καὶ εὐφραίνου ,χ3. μὴ εὐφρανϑῇς δὲ ΟἸεπ!. νέτω σοι] εναποϑανετω σοι 2:1. ΟΠιγίοί. 1. εἶτ, - ϑάρσει] καὶ εὐϑαρ- «ὦ 
ΑἸεχ. Ρ. τ68. ἐπὶ πτολλῇ τρυφῇ} -ξ- σον 248. Οοη!ρὶ. ἐπὶ μιαρᾷ σης γινου 248: ἜΠΡΙ οὖ μὴ] οὐ γὰρ μη 248. Οοπιρί. σε ῥήξει] ἡ 
τρυφῃ" (Ἰεπι. Αἴεχ. Ἰ. οἷϊ, μηδὲ προσδεϑῇς} μὴ προσδεηϑὴς ΠΠ1. καὶ σε ρηξη τού, 248, 307. Οοπηρὶ. (21. ῬΣ 
τροσδεηϑης 43. μηϑὲ συνδεϑης τού. καὶ μηδὲ τροσδεηϑης τς. μηδὲ ΧΙ. ὠδινήσει] ὠδινησεν 23. ονειδισει 248. Οοπιρ. προσώπου 
τοροσδεηϑης τς 7... 248, 254. Οομηρῖ. ᾿ΑΙεχ. μη προσδεϑης 207). ΑἸά, βρέφου.] ττ. τοό. 
συμβολῇ αὐτῆς] συμβολης αὐτῆς 1ς7. ΑΙεχ. συμᾷξουλης αυτης 243. ΧΙΠ]. ἐν κοιλίᾳ] ἐν καρδια τςς. 
(οπιρὶ. ΧΙΠΙ. Ἔλεγξον φίλον] α φιλον 2.4. μήποτε ἐκ-ἰκοίησε 2] 

ΧΧΧΊΠ. ἐν μαρσυπείῳ] ἐν μαρσιππὼ 23.͵ (307. ἴοτ. μαρσιπῳ.) ὀχ οὐπὶ ἱῃίεττηθὰ, 3907. καὶ εἴ τι] καὶ ἢ 23. τὶ ςδν 155ν1ς7, 248, 
ἐν μαρσιππιῳ ςξς, 2.4. ἐν μαρσιππειω 68. Αἰά. εν μαρσιππὼ" σὴ 4:53, ζ4. (οιαρὶ. ΟΒιγίοίι. χὶ. ς3ς. καὶ εἰ τι ἕςς. δὰ Άη. ἐοπι.] 

γὰρ επιδελος τῆς ζωης σου τού. εν μαρσιππίιω" ἐσὴ γὰρ ἐπιδελος τῆς νὰ μὴ τροσϑη τού. καὶ εἴ τι--εἶπε ἴῃ σου. ἴεη.] μαθεῖ ἐπὶ ομαγδέξ. 
ιδιας ζωης λαλητος 148, ἢς, ηἰῆ ἐν μαρσυπίω, Οοπιρὶ. ἔς, πίῇ ἐνμαρ- πηιΐποτε Αἰοχ. μήποτε Ὡροσϑἢ} μηποτε τροστεϑὴ τ6ς. νᾶ μὴ 
σἴππω, (ουπὶ ἔση γὰρ ἅς. ἴῃ οᾶγ. τηΐπ.) ΑἸεχ. . ῳροσϑῇ ΟἸγγίοίε. 1. εἶϊ. ᾿ 



᾿ΣΌΦΙΑ. ΣΕΊΡΑΚΧ. 
ΚΕΦ. ΧΙΧ. 

ἘΣ 32... Ν ἢ 25». 4 ; ΤΙΣ ΤΣ “ 
14. πῦτε οὐχ ἐποίησε, χαὶ εἴ τι ἐποίησε, μήποτε ποροσϑῆ. 

[δ. 

16. 

17. 20. 

22. 

23. 

24. 

25. 26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

21. 

{{, [μικ ν 

(κ-- ΧΥΤῚ. τὸν πλησίον σου} κα σου 348. Οουρὶ. 

ὅπ ΧΧΙ͂Ι]. 
ηικαὶ αὐτὴ ςς, τοό, χ48, 2ς3, 307. ΟΟμΡΙ. 

ΕΥ̓ΔῚ 

ὃς τα, ἥμαρτεν τού, 308. 

“Ἔλεγξον τὸν φίλον, μήποτε ὃκ εἶπε, χαὶ 
εἶ εἴρηκεν, ἵνα μὴ δευτερώσῃ. Ἔλεγξον φίλον, πολλάχις γὰρ γίνεται διαθολῆ, χαὶ μὴ παντὶ λόγῳ 

«πίςευε. 

Κυρίου, χαὶ ἐν πάσῃ σοφίᾳ ποίησις γόμου. 

ὁπε βελὴ ἁμαρτωλῶν, φρόνησις. 

Ἔς!» ὀλίσϑαίγων χαὶ οὐχ ἀπὸ Ψυχῆς" χαὶ τίς ἐχ ἡμάρτησεν ἐν τῇ γλώσσῃ αὐτᾶς 

Ἔλεγξον τὸν πλησίον σου πρινῇ ἀπειλῆσαι, χαὶ δὸς τόπον νόμῳ ὑψίσου. 

σοφίᾳ. Κρείτ]ων ἡτ]ώμενος ἐν συγέσει ἔμφοξος, ἢ περιδσεύων ἐν Ῥρονήσει χαὶ παραξαίνων γό- 
μον. Ἔς: πανεργία ἀκριξὴς χαὶ αὕτη ἄδικος, χαὶ ἔς! διαςρέφων χ χάριν τῷ ἐχφᾶναι κρίμα. Ἔςε ἃ κ9 
πονηρευόμενος συγχεχυφὼς μελανίᾳ, χαὶ τὰ ἐντὸς αὐτῷ πλήρης δόλδ. Συγχύφων πρ σο γον χαὶ 
ἑτεροχωφῶν, ὅπου οὐχ ἐπεγγώσϑη, τπροφϑάσει δε. 

ἁμαρτεῖν, ἐᾶν εὕρη χαιρὸν, κακοποιήσει. 
Καὶ ἐὰν ὑπὸ ἐλατ]ώμάτος ἰσχύος χωλυϑῇ 

3 νΝ ενὉᾧ 3 - ’  Ν, : ἈΝ ΞιΙ ᾿ 9 

Απὸ ὁράσεως ἐπιγνωσθήσεται ανῆρ, χαὶ ἀπὸ ἀπαν-. 
τήσεως προσώπου ἐπιγνωσθήσεται γοήμων. Στολισβμὸς ἀνδρὸς χαὶ γέλως ὀδόντων χαὶ βήματα 

ἀγϑρώπα ἀναγγέλλει τὰ περὶ αὖτβ,. 
τὸς φρόνιμος. 

ὩΣ χαλὸν ἐλέγξαι ἢ ϑυμᾶσϑαι, χαὶ ὃ ἀγϑομολογόμενος ἀπὸ ἐλατ]ώσεως χωλυϑήσεται. 

ϑυμία εὐνόχε ἀποπαρϑενῶσαι γεανίδα, ἕτως ὁ ποιῶν ἐν βίᾳ τρίματα. 
σοφὸς, χαὶ ἔς! μισητὸς ἀπὸ πολλῆς λαλιᾶς. 
τῶν εἰδὼς χαιρόν. 

ΧΙΝ. Ἔλεγξον δος. δά ἤη. σοηλ.} α ({ἸρΡρἰεηῖωγ ἰπ πιᾶγρ. δῷ αἱ. 
τη.) τού. ἜΜΕΝ τὸν φίλον] ἌΣ τὸν ὥλησιον σου (σου γρ ανς 

χΥ. ΠΑ Ἐν Η ματαία 248. ἐτρμ: 
ταν 23. πίρευε] σιςευετω ἡ ἡ καρδια σου τοό, 448. (οιρρῖ. 

ἐτε (μγγίοίε. ;. ς26. 
ΟΧΝῚ. ὀλισϑαίνων} ολισϑανων 1Π1, 207. ὃ μη ϑάνων λογω 23. 

ολισϑαινων ἐν λόγῳ τοό. - λογὼω 248. Οοηρί. (ΑἸεχ. ἱπ ομαγαές. 
πὐπογο. καὶ τίς] καὶ τις εςὶιν τού, 248. Οοπηρ!. ἐχ, ἡμάρτησεν] 

υχ, ἡμάρτεν, ας 5) 5 54, 206, 207. ΑΙεχ. ὃς 
ἐν τῇ γλώσσῃ] α ἐν. 53. εν τῇ ψυχή 

τιςεύ- 

ουκ ὠλισϑησεν 248. (οιμρί. 
307. 

λ τὸν 206, 108. 

τορινὴ ὠπειλῆσα!) τρινὴ ἐπιλήσαι 23, τρο τὰ ἀπειλῆσαι 2:4. νό- 
μῳ ὑψίςου] νομου υψιςε 23. -Ἐ γινομένος αμηνης. Φοδος Κυριξ ἀρχῇ 
τροσληψεως" σοφια δὲ παρ᾽ αντε ἀγαπήσιν τεριποιει" γύωσις ἐντολῶν 
Κυριου πραιδεια ζωης" οἱ δὲ τσοιεντες τὰ ἀρεφὰ ἀντω αϑανασιας δενδρον 
καρπενται. 248. Οοπιρί. -ἔ- ελάεπι, ουὐπὶ σφόδρα δὲ ρτο σοφία δὲ, ἴῃ 
οδαγαδῖς. υγίπογα ΑἸεχ. 

ΧΧ. φόξος Κυρίου) νομος Κυριου τς. φοῦδος τσαρα Κυριου 248. 

Οοπρὶ. πτοοίησις νόμου] - καὶ γνωσις τῆς τσαντοχρατοριᾶς αυτξ. 

Οἰκετης λέγων τω δεσποτη, ὡς ἀρέσκει ἃ ποιήσω, εαν μέτα ταντὰ ποι- 
ἩσΉ, παροργιζει τὸν τρεφοντὰ αὐτὸν. 248. ἘΟῸΡ: (ΑἸεχ. ἴῃ σπαγδέϊ. 

τηΐπογε.) ὧν 
ΧΧΊΙ. Καὶ οὐκ ἔρι] αχαι 167, 248, 308, Οοπηρὶ. Βάθεὶ καὶ ἰηίοτ 

ὑποος Αἰεχ. Καὶ οὐκ ἔςι σοφία πονηρίας ἐπιςήμη]) α 307. 
βαλὴ] α σπου τού, τςς, 1ς7, 254. 307, 308. ΑἸΪεχ. 

Ἔρι ἐν, τ ἐξὶ τρανεργια 235) 253. ΑΙεχ. καὶ αὑτη] 
ἐλατ]άμενος ἐλατΊονου- 

φ 
οπου 

μένος τιη6. σοφίᾳ] σοφιας 308. 
ΧΧΙΝ. Κρείτίων ἡτ]ώμενος κρειτῖον ναὸν 20). ἡτ]ωμενος 

ηλατίωμενος 68. Αἰά. τοτοιμεένος 248. Οὐπηρὶ. ἐν συνέσει) κα ἐν τοῦ, 
ιςς. ἔμφοξος] ἐν φοδω Θεὲ; τςς. ἢ ἢ περισσεύων) τὰ περισσενοντος 
248. Οοπιρί. ἐν φρονήσει} κα ἐν τού. ἐν συνέσει ΑἸεχ. καὶ ταρα- 

βαίνων] και τταραξαινοντος 248. Οομηρῖ. νόμον] νομιμα υψιςε 248. 

Οοπιρὶ. -Ἐ ὑψίφου ἴπ ομβτγαξς. πηίπογε ΑἸεχ. 

ΧΧΥ. ἜἜςρι παναργία) εςι πονηριὰ 23, 307. 
αὐτὴ τοό, 248. ΟοτρΙ. κρίμα] - καὶ εςαι δικαίων κρισις σοφος 
1τοό. Ἐ ερι δικαίων κρίσει σοῷος 248. -Ἐ ελάειη, ργβιλῆο καὶ, 

Οοπρί. (ΑἸεκ. ἴῃ οπαγδές. τοϊποσε.) 

, εἴ , 
καὶι αὗὑτη)] και 

ΧΧΥῚ. Ἔςι πονηρευόμενος] ἐςὶ τοορευομενος τού, 157. συγκε- 

κυφὼς συγκεκρυφὼς 23) 308. ἔν μέλαινα 206. τῦλήῤης] 

᾿ 10 ἐν ΠΕΡῚ “λῚ . τρυρ Ἐδοο 

-ω “π  ν 

καὶ μὴ ἀμ και μη ΠΩ͂Σ ἐπεγνώσθη) ἐγνώσϑη τςς. επιγνωσθὴ 248. Οοπρρί. 

ν »͵ὄ Γ ΝΜ ε ρ᾽ ΝΧΨ ων ΙΝ 3 

Εςιν ἐλεγχος ὃς οὐχ ες!» ὡραίος, χαὶ ἐς! σιωώπχων χαὶ αύ- 

Ἐπσι- 
ἊΝ» ἰῶνὶ ε ΄’ 

Εςι σιωπὼν ευρισχομενος 

Ἔςι σιωπῶν, οὐ γὰρ ἔχει ἀπύχρισιν, χαὶ ἔςτ σίω- 
ἴΑνϑρωχος σοφὸς σιγήσει ἕως χαιρδ, ὁ δὲ λαπιςὴς καὶ ἄφρων ὑπερβήσεται 

χαιρόν. Ὃ πλεολάζων λόγῳ βδελυχϑήσεται, χαὶ ὁ ἐνεξεσιαζόμενος μισηθήσεται. Ἕςιν εὐοδία 

Πᾶσα σοφίᾳ φόξος 

Καὶ οὐχ ἔςι σοφία πονηρίας ἐπιςήμη, καὶ ἐχ ἕςιν, 
Ἔςι πονηρία χαὶ ἀὕτὴ βδέλυγμα, καὶ ἔςιν ἄφρων ἐλατ]όμενος -ἉὟ 

ρῴῷ 7} Ἴ Σ 

᾿ ὄννν. ̓ υυ ἕν ὃ 

Τγρος σέω ἐν 44 
τληρη τού. 

ΧΧΥΙῚΙ. ἢ ον συγκεχυφως ξς. συγκυπῆων' 1οό. 

καὶ ἑτεροκωφῶν] χαὶ εϑελοκωφων ὧν 23, 248, 2ς3. 
καὶ οπερθκοξον 307. ὅπου ἐκ] ὃ ἐᾶν 248. Οοπρὶ. 

προφϑάσει σε] 
.Οοπιρὶ. ΑΙεχ. 

Ἔ κακοποιῆσαι 248. ΟοΙΏΡΙ. Ὅ-Φ [35 
ΧΧΥΤ͵ΙΙ. ἀμαρτεῖν] ἀμαρτανειν ςξς, 307. 

ποιησὴ 1ς7. πῇ σοι 397. “Ἢ σε ΑἸοχ. 

ΧΧΙΧ. καὶ ἀπὸ ὠπαντ. προσώπου] καὶ ἀπὸ ἄπαντ. ἀνθρώπου 

ΟἸΘπ,. Αἰεχ. Ρ. 266. νοήμων] ἄνϑρωπος ΟἸεπν. ΑἸεκ. 1. οἷξ, 
ΧΧΧ. καὶ γέλως---ἀνθρώπου] καὶ βῆμα ποδὸς καὶ γέλως ὀδόντων 

ΟἸδη). Αἰοχ. 1. οἷ. καὶ βήματα ἀνθρώπου] και βημα σοδὸς τοῦ, 

307. ΟΠ γος, 1. γος. εἴ 41. καὶ βημα ἀνϑρωπου τςς, 1ς7),448,2ς3. 
ΟοπιρΙ. ΔΙά. καὶ βημαὰ αἀνδρος Ζού, 3.908. ἀναγγέλλει] αναγίελει 

ΠῚ, ςς, τού, τξς, τς7, 248, 2ς3, 2.4. Οοτηρῖ. Αἰά. ΟἸγγίοίε. ΟἸεπ). 
ΑἸεχ. 1. οἶς, απαγίελει" 307. τῶ περὶ αὐτῷ} τὰ τέρι ἐμὸν {1 
ατὰ 23,Ὡς 3. ᾿ 

ΧΧΧΙ. ὃς ἐχ ἔριν} καὶ οὐκ ἕξιν ΟΒιγίοῖ. ν. 433: 
ὡὠπῶὼν] καὶ ἔςι τις σιγῶν ΟΠΒιγίοί, 1. οἷξ. 
εὑρισκόμενος σοφός Οβεγίοῖ. Ι. εἰς. 

[2 

κακοποιήσει) καχο- 

ν» 
καὶ ἔςι σι- 
,ὔ Ὶ 

καὶ αὐτὸς φρόνιμος] και 

Ι; (Ως καλὸν] Ἔ ἐρι τοῦ, 248. Οὐρὶ. ἢ ϑυμᾶσϑα!) Ἐ κρυ- 

πῆως τού, 248. Οοπιρὶ. (ΑἸεχ. ἴῃ οδπαγαέξ, πηΐθοσε) καὶ ϑυμουσϑαι 
308. ὁ ἀνθομολογάμενος} ἀνϑομολογων μὲν τςς. κα ὁ 206, 208. 
ἀπὸ ἐλατ]ώσεως] απο ἐλατ]ωματος τού. ρτεεμηῖτῖ. ὡς τςς. ἀπὸ 
ἐλατ. κωλυϑ.] κωλυϑήσεται απο ἐλατῆωματος 248. Θοπρὶ. Ἐ Ὡς 

καλὸν ἐλεγχϑέντα φανερῶσαι μετάνοιαν" ἅτος γὰρ φεύξει ἑκώσιον 
ὡμάρτημα. ἴῃ ομάγαξξ. τηΐποτε ΑἸεχ. 

ΙΝ. ἐποπαρϑενῶσαι) ἀποαπαρϑένωσεν (ἢς) 23. αποπαρϑένωσεν 
55. ἐν βίᾳ] εν βιω 248. Οοιιρί. 

Ψ. εοῖ τοΐυπὶ σοπηιθα Αἰά, ἀπὸ πολλῆς λαλιᾶς} -Ἐ αὐτῷ 

248. (οπιρὶ. 
ΥΙ. ἔχει ὠπόκρισιν] εἶχεν αἀποκρισιν 307. καὶ ἔςι σιωπῶν] α και 

296, 308. εἰδὼς} οὐκ εἰδως 307. καιρόν] καιρων τξς. 
ΥΠΙ. ὁ δὲ λαπιςὴς} ὁ δὲ σαλπιςῆς τς7, 296, 208. 

καὶ αφιων 1. ὁ ἌΝ νυν λλοΣ 
ΝΗΙ. λόγῳ] λογον ΠῚ, τοῦ, τς}, 296, 308. ΟἸεπι. Αἰδχ. Ρ. 200. 

λόγων ΑἸά. ἐν λόγῳ ΟΒιγίοίξ. ν. 4223. βδελυχϑήσεται] βϑδελύτῆε- 
ται τὴν ψυχὴν αὐτῷ ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1, οἷ, μισηϑήσεται (Βνγτοί. Ἰ. ςἰξ. 
καὶ ὁ ἐνεξεσιαζόμενος] καὶ ὁ ἐξασιαζόμενος ΑΙεχ. μισηϑήσεται] 

μνησϑησεται" ὡς κῶλον ἐλεγχϑεντα φανερωσαι μετανοιᾶν" ουτως γῶρ 
Φευξη ἐκεσιον ἀμαρτημα 248. ἔς, ουπὶ μισηϑήσεται ρτῸὸ μνησϑήσε- 
ται, (πρὶ. ͵ 

καὶ ἄφρων] 

δόλου] -Ἐ πυρώδους 448. (πρὶ. τὐν 

τρόσ- : 

οὉ:1 

Χ͵) γ΄. ΄ 

"πν Σ τ ΝΣ 

ὌΖΟΝ 
᾿ 
μι "7. “κ' 

7) 4 ὥ Ἶτ εἶς Ὁ ἢ 

ΣΝ 
»:; Ἃ 

": : 

. Γ,Ψν{ 

ΓΤ, 

Ὁ} λέν σγης ὦ 

ω-:ὡ τῶ ωὉ 
“πε 



ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 
ΠΝ ᾿ : ; ͵ ᾿ ΚΕΦ, Χχ ν δ »᾽ῦ “ ᾿ ; 

ἐν λαχοῖς ἀνδρὶ, χαὶ ἔς!ν ν εὕρεμα εἰς ἐλάτίωσιν. Ἐς! δόσις ἣ οὐ λυσιτελήσει σοι, χαὶ ἔς! δόσις το. 

ἧς τὸ ἀνταπόδομα διπλᾶν. Ἔςιν ἐλάτ]ωσις ἕνεχεν δόξης, χαὶ ἔςιν ὃς ἀπὸ ταπεινώσεως ἦρε χεφα- τι. 
λήν. ἜΣςιν ἀγοράζων πολλὰ ὀλίγου, χαὶ ἀποτιγνύων αὐτὰ ἑπ]απλάσιον. Ὁ σοφὸς ἐν λόγῳ 

ἑαυτὸν προσφιλῆ “ποιήσει, χάριτες δὲ μώρων, ἐχχυϑήσονται. Δύσις ἄφρονος ἃ λυσιτελήσει σοι, 14. 
οἱ γὰρ ὑφϑαλμοὶ αὐτῷ ἀνθ᾽ ἑνὸς πολλοί. Ὀλίγα δώσει χαὶ “πολλὰ ὀνειδίσει, χαὶ ἀνοίξει τὸ 1 ξ. 
εὅμα αὐτὰ ὡς χήρυξ' σήμερον δανειεῖ χαὶ ἀὐρῖθν ἀπαιτήσει" μισητὸς ἄνϑρωπος ὁ ὃ τοίδτος, Μω- 16. 

ὯἋ ἐρεῖ, Οὐχ ὑπάρχει μοι φίλος, χαὶ ἐχ ἔς! χάρις τοῖς ἀγαϑοῖς μδ᾽ οἱ ἔσθοντες τὸν ἄρτον μϑ, 

φαῦλοι γλώσσῃ. Ποσάκις, χαὶ ὅσοι ἐδ ταγελασύνται αὐτᾶ: Ὀλίσϑημα ἀπὸ εὐαθῦμὲ μᾶλλον ἢ ἥ 17. 18. 

ἀπὸ γλώσσης, οὕτως στῶσις χαχὼν χατὰ σπουδὴν. ἥξει. ΓΑνϑρωπος ὁ ἄχαρις, μύϑος ὁ ἄκαιρος, ἐν το. 

ςόματι ἀπαιδεύτων ἐνδελεχισϑήσεται. “᾿Απὸ ςόματος μωρδ' ἀποδοκιμασϑήσεται «παραβολὴ, οὐ 20. β 
γὰρ μὴ εἴπῃ αὐτὴν ἐν χαιρῷ αὐτῆς. Ἔςι κωλυόμενος ἁμαρτάνειν. ἀπὸ ἐνδείας, χαὶ ἐν τῇ ἀναπαύ- 21. - 

σει αὐτῷ οὐ χατανυγήσεται. Τρ ἀπολλύων τὴν Ψυχὴν αὐτᾶ δὲ αἰσχύνην, χαὶ ἀπὸ ἄφρονος 22. 

προσώπ8 ἀπολεῖ αὐτήν. Ἔςι! χάριν αἰσχύνης ἐπαγ[ελλόμενος φίλῳ, χαὶ ἐχτήσατο αὐτὸν ἐχθρὸν 23. 

δωρεάν. Μῶμος πονηρὸς ἐν ἀνθρώπῳ ψεῦδος, ἐν ςόματι ἀπαιδεύτων ἐνδελεχισϑήσεται. Αἱρετὸν 24. 2ς. 

χλέπ]ης. ἢ ὁ ἐνδελεχίζων ψεύδει, ἀμφότεροι δὲ ἀπώλειαν χληρονομήσεσιν. Ἦϑος ἀνϑθρώπε ψευ- 26. 
δος ἀτιμία, χαὶ ἡ αἰσχύνη αὐτῷ μετ᾽ αὐτῷ ἐγδελεχὼς. Ὁ 

ΛΟΓΌῸΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ. 

Ὁ σοφὸς ἐν λόγοις προάξει ὁ ἑαυτὸν, χαὶ ἄνϑρωπος φρόνιμος ἀρέσει μεγιςᾶσιν. Ὁ ἐργαζόμενος 

γῆν ἀγυψώσει ϑημωνίαν αὐτϑ, χαὶ ὁ ἀρέσκων μεγιςᾶσιν ἐξιλάσεται ἀδικίαν. Ἐένια χαὶ δῶρα 
ἀποτυφλοῖ ὀφϑαλμὲς σοφῶν, χαὶ ὡς φιμὸς ἐν ςύματι ἀποτρέπει ἐλεγμᾶς. Σοφία χεχρυμμένη 

χαὶ ϑησαυρὸς ἀφανὴς, τίς ὠφέλεια ἐν ἀμφοτέροις; Κρείσσων ἄνθρωπος ἀποκχρύπ]ων τὴν μωρίαν 

αὖτ, ἢ ἄνθρωπος ἀποκχρύπ]ων τὴν σοφίαν αὐτᾶ. 

ΤΕΚΝΟΝ, ἥμαρτες ; μὴ προσϑὴς μηχλέτι, καὶ περὶ τῶν προτέρων σα δεήϑητι. Ως ἀπὸ προσ- 
πε ὄφεως, φεῦγε ἀπὸ ἁμαρτίας, ἐὰν γὰρ προσέλθης, δήξεταί σε" ὀδόντες λέοντος οἱ ὀδόντες αὐ- 

. εὐοδία} εὐωδία 1Π1|, 207. εὐδοκια 448. Οοπιρ!. - ἐν κακοῖς] ρος 2:4. ϑυμος αδικος 307. ἐν σόματι ἀπαιδεύτων] ἐν σοματι απαι- 
ἐν ἐεΣ 206, 3ο8. ᾿ ἀνδρὶ] ἐν αμαρτώλω τοό, 248. Οὐοπιρὶ. δευτῳ 307. ΑἸά. ἐνδελεχισϑήσεται) τδεχησϑησεται (0) τςς. 
᾿Χ, ἜἘςιν δόσις] ἔςιν ἡ δόσις Αἰά, ἧς τὸ ἀνταπόδ.] , ἧς τςς. «εἰς ΧΧ. μῆ ἡ εἴπη] μὴ εἰπὲν τξξ. ᾿ 

τὸ ανταποδομα 307. ΧΧΙΙ. δι᾽ αἰσχύνην) χάριν αἰσχυνὴς τς, 24- καὶ ἀπὸ ἄφρονος 
ΧΙ, Ἔριν ἐλατῆωσις] ἔςιν ἐλάτῆων ΑἸεκ. ὃς ὠπὸ ταπειν.] ὡς απο ταροσώπου] και ἀπὸ ληψεως τροσωπου 248. Οοπιρ. ἀπολεῖ αὐτήν] 

ταπειν. 307. ἄκπολνει αὐτὴν 111. απολεσει αὐτὴν τού. 

ΧΙΙ. Ἔειν ἀγοράζων] ρτατηϊτῖ. καὶ τοό. ερὶν ὁ αἰγεναε 2:4. ΧΧΙΠ. χαριν] χαρις ιοό, τςς. ἐκτήσατο] ἐκτίσατο ΑΙ. 
«Ὁ ΑἸεχ. καὶ ἀποτιννύων] καὶ ἐξὶν ἀποτιννῦων 23. ἑπ͵απλαάσιν) - ΧΧΙΨΥ͂. ἐν ἀνθρώπῳ] ἐν ἀνϑρωποις 23. ἐν ἀνθρώπῳ ψεῦδος] ψευ- 

επϊαπλασιονα 23, τού, 248, 2{3. 53: Ουρι. ἐπαπλασιως τξς, 397. δὸς ἐν ἀνϑρωπω 448. (οπιρί. ἐν ςόματι ὠπαιδεύτων] εν φοματι 
ἐπ]απλασια τς7, 4οό, 3ο8. ᾿ απαιδευτω 68. ΔΙά. εν δὲ σοματι ἀπαιδευτων τού, 248. (οπιρὶ. 

ιῷ ΧΠ]. ἐν λόγῳ] ἐν λογοις 23, 55) Ιοό, τς 7, 348, 2:4, Ὡρό, 307. ΧΧΝ. ἢ ὁ ἐνδελεχ.} α ἢ τςς. α ὁ ΑἹ4ά. βαθεῖ ἥ ὁ ἴῃ οἰιᾶτ, πηΐπι 
Οοπιρὶ. ΑΙεχ. ἐν σλιγοις 253. ἑαυτὸν προσφιλῆ ποιήσει] τροσφι- ΑἸεχ. ψεύδει} ψευδὴς τοό. ψευδὴ 307. ἀμθύτηοι δὲ] ἀμφοτεροι 

Ὁ λει εαντον 253. ταοιήσε!] ποιεῖ 307. γὰρ 307. εν ΤΑ 
᾿ΧΙΨΝ, λυσιτελήσει σο!} ὠφελισουσοι (ἢς) πιᾶγρ. δ αἱ. πι. τοῦ. ΧΧΥῚΙ. Ἦϑος ἐνθρώπου] εϑὸς ανϑρωπου ξςξ, 254. ψψευδῶς] ψευ- 
Ἔ λαξοντι 448. (οπηρ!. (ΑἸεκ. ἴῃ οβαγαές. πηῖβ.) οἱ γὰρ ὀφϑαλμοὶ)] δὸς ΠΙ, τςς-. καὶ ἡ αἰσχύνη] α ἡ 307. τοῦ 
ΡΓϑετλῖτῖ. ὁμοίως δὲ καὶ βασκάνου δ ἀναγκὴν αὐτε τού, 248. (ΠΡ. ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ)] κα 23, ιοό, 1ς)ν 253. Θοπηρὶ. λογος 
(ΑἸεχ. ἴπ ομαγαξξ, πβῤπογε.) ὁ γαρ οφϑαλμος 307. πολλοί] ργαθ; ταραξολων 2:4. λογοι ετεροι τῇ αὐτῷ παραξολων : 207. 

᾿ς τηπξ, εἰς τὸ λαδειν τού, 248. Οοπρὶ. (ΑἸεχ. ἵπ ομαγαέξ. πηϊπογε.) ΧΧΨΝῚΙ. τροάξει ἑαυτὸν] τροσαξει ἑαυτὸν 11]. ͵ 
ΧΨ, ὀνειδίσει] ονειδιει ςς, 2:4. καὶ ἀνοίξει] καὶ ανυξει τ 55. ΧΧΥΠΙ. Ὁ ἐργαζ. γῆν] -Ἐ αὐτε 248. Οὐπιρὶ. ὁ ἐργαζ. τὴν 

δανειε} δανεισει ςς. δάνειοι ᾿οό. ἀπαιτήσει) ἀποτισεςι 1Π1. ἄν- γην 307. ἄνυψώσει} ανυψοι τοό, τς). ϑηημωνίαν αὐτῷ} ϑιμωνιαν 
ϑρωπος] Θεὼ καὶ ανϑρωποις ιοό. Κυριω και ανϑρωποις 448. ΟΟτηρΙ. ἄαυτα 1ς). Αἰά. ϑημωνιαν εαυτε 26,208. ἐξιλάσεται) ἐξιλάσκεται 
ανϑρωποις 10)η. ὁ τοιδᾶτος]) Ἐ Κυρίῳ χαὶ ἀνθρώποις ὶἱ 1η σδαγδέξ. πὶ- ξξ, τς7. ἀδικίαν] - αυὐταῇ ςς, 248, 254. Οομρὶ. ἀδικίας Αἰεχ. 
ποῖὸ Αἴοχ. ΧΧΙΧ. ἀποτυφλοῖ] ἐκτυφλοῖ ΟἸΠΙγΙοΙξ. νἱῖ]. 387. ἐν ΕῚ όματι] 

ΧΥῚ. μοι φίλος] δαδεῖ μοι 'π οβμαγδέξ, πηΐπογε Αἰεχ, καὶ ἐκ ἔξιΞξῇ Ἠ ἐπι γοματι τοό. χα ἐν Οβιγίοί. 1. εἶν. ὠποτρέπει} αποςρέφει τς, 
α καὶ 248. Οομηρί. οἱ ἔσϑοντες] οἱ ἐσϑιοντες τοό, (1ς ς. αἱ νἱάεῖ) 2:4. Ομιγίοί 1. οἰἶξ, ἐλεγμές] ἐλεγχους 23,) 248, 253» 397. Οοπιρὶ. 
157) 248, 253, 308. Οοη!ρ!. Αἰά, φαῦλοι γλώσσῃ] φαυλη ϑωω Ομιγίο. 1. οἶκ. (Γῇ. χὶ!. 18.) 
1ού. φαυλοι τὴ γλωσση 248. Οοπρ͵.. ΧΧΧΙ. ἢ ἄνθρωπος] ἢ σοῷος τςς. τὴν σοφίαν αὐτϑ] Ἑ κρεισ- 

ΧΝΠ. Ποσάκις] πολλάκις 23. αὐτῷ} -Ἐ ετε γαρ τὸ ἔχειν εν σὼν νυπομονὴ ἀπαραιτητος ἐν ζητήσει Κυριου, ἢ αϑεσποτος τροχηλατης 
ορ)η αἰσϑήσει, ὁμοιως αδιαφορον αὐυτω τοῦ. - δτε γὰρ τὸ ἔχεῖν εν τῆς ἰδιας ζωης. 248. Οοπιρὶ. (ΑἸεχ. ἴῃ οδαγαᾶξ. πηϊποτε.) 
Ὀρϑη αἰσθήσει εἰλῆφε, καὶ τὸ μὴ ἐχειν ὁμοίως ἀδιαφορον αὐτω 248. 
Οομρρὶ. (ΑΙεχ. ἴῃ οδιαγαέξ. τηΐποσε.) : Ι. μηκέτι] ἐτὶ ςς, τού, 248. Οομιρὶ. ἘΠ τῶν ΩΣ σου] 
ΧΥ1. ἀπὸ ἰδάφους} α πὸ ςξς. ἄπὸ αἀδελφον 1 ξς. ἢ ἀπὸ α σου 248. (οπϊ. 

γλώσσης] ἢ ὀλίσϑημα ἀπὸ γλώσσης ΟΠιγίοί,, ἴΐ, 231. ἥξει] α 5.5) 11. Ὡς ὠπὸ--ὡμαρτίας] ἀπὸ προσώπου γυναικὸς, ὡς ἀπὸ προ ᾿ 
254. ὠπου ὄφεως, φεῦγε Βαἢ]. Μ. 11. 14. ὄφεως} ἐχϑρου τξς. ἐὰν--- 

ΧΙΧ. ἼΑνϑρωπος] ἘΞ οις 23. μύϑος ἄκαιρος] ϑυμος ᾶκαι- “ δήξεταί σε] ἐὼν τοροσέλϑθης τρὸς αὐτὴν δηήξεταί σε Ομιγίοῖ, ᾿χ. φού. 
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4. τῆς, ἀναιρῶντες ψυχὰς ἀνθρώπων. Ὡς ῥομφαία δίςομος πᾶσα ἀνομία, τῇ πληγῇ αὐτῆς ἐκ ἔςιν τος Κ.. 

.. 5. ἴασις. Καταπληγμὸξ καὶ ὕξρις ἐρημώσδσι πλϑτον, ὅτως οἶχος ὑπερηφάνου ἐρημωθήσεται. Δέ-, : 
6. 

, 7. 
᾿ 8. 
ΐ 9. 

10. 

- 11. 

᾿ 12. 

᾿ 13. 

Ἱ 14.155. 

20. 

25. 

26. 27. 

τὰ (ΟΕ χί. 749.) ἐὰν γὼρ τροσέλϑης] αὶ γάρ 323, 54,2ς3, 24. Ἔ αὖ. 

Ὕ 

"νὰ 
ῳ ᾿ς χῶμα. οσΥδ ππύον ΑἸά. 

ἐδ ΤΡ 
ΔΤ: “- 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

ΦὉῸ 3 ΄ [γ δ 9 ν. [ω . φΦψΨᾳ 

ἡσις “τωχδ ἐχ ςόματος ἕως ὠτίων αὖτ, χαὶ τὸ χρίμα αὐτϑ χατὰ σπεδὴν ἔρχεται. Μισῶν ἐλε- 
.“ » ε ἰδ ν ες ΄ ΄ .- ΄ ε 

γμὸν, ἐν ἴχνει ἀμάρτωλβ, χαὶ ὁ φοξέμενος Κύριον ἐπιςρέψει ἐν χαρδίᾳ. Τνωςὸς μαχρόϑεν ὁ δυ- 
Ἁ 2 τ ’ ε Ν, ’ ἱκ κα ἰον ρο ρο 

γατὸς ἐν γλώσσῃ, ὁ δὲ γοήμων οἶδεν ἐν τῷ ὀλισϑαίγειν αὐτόν. ὋὉ οἰχοδομῶν τὴν οἰκίαν αὐτῷ ἐν 
᾽; 3 ΄ έ ε ’ 9 Ὅ. Ν ΄ 3 “ ρὸ ΄ ᾿ 

,. χρήμασιν ἀλλοτρίοις, ὡς ὁ συνάγων αὑτᾶ τᾶς λίνους εἰς χειμωνγα. Στυππείον συνηγμενον συγ- 
Ν᾿ 9 » Νε ’᾽ : 3᾽ Ὁ Ν ΄ ς ων 3 ζά 

ἀγωγὴ ἀνόμων, χαὶ ἡ συντέλεια αὐτῶν φλὸξ πυρός. Οδὸς ἁμαρτωλῶν ὡμαλισμένη ἐκ λίϑων, 
ν 2 »» ΄ 5. κ᾿ ΄ “Φ ε , “-»Ἥῃ»- εὶ 93. ““ Ν 

χαὶ ἐπ᾿ ἐσχάτῳ αὐτῆς βύϑρος ἄδθ. Ὃ φυλάσσων γόμον χαταχρατεῖ τῇ ἐγνοήματος αὐτξ, χαὶ 
, 7 ἴω “Ὁ Ζ΄ ᾽ ᾿ ᾽ ΄ ΔῈῸΨὉ ) ψΨ ““ ν ΄ 
συντέλεια τῇ φοξδδ Κυριδ σοφία. Ου παιδευθήσεται ὃς ἐχ ἔς! πανδργος" εςὶ πανδργία σ“λη- 

ϑύνουσα σποικρίαν. Τνῶσις σοφδ ὡς χαταχλυσμὸς σψληνυνϑθήσεται, χαὶ ἡ βουλὴ αὐτῷ ὡς πηγὴ 

ζωῆς. ἝἜγχατα μωρδ ὡς ἀγ[εῖον συντετριμμένον, χαὶ πᾶσαν γνῶσιν οὐ χρατήσει. Λόγον σοφὸν 
ἐὰν ἀκόση ἐπιςήμων, αἰνέσει αὐτὸν, χαὶ ἐπ᾿ αὐτὸν πρροσϑήσει" ἤχασεν ὁ σπαταλῶὼν χαὶ ἀπήρεσεν 

αὐτῷ, καὶ ἀπέςρεψεν αὐτὸν ὀπίσω τῇ νώτου αὐτῇ. ᾿Εξήγησις μωρξ ὡς ἐν ὁδῷ φορτίον, ἐπὶ δὲ 
χείλους συνετᾷ εὑρεθήσεται χάρις, Στύμα φρονίμου ζητηθήσεται ἐν ἐχχλησίᾳ, καὶ τὰς λόγους 

"αὐτῇ διανοηθήσεται ἐν χαρδίᾳ. 'Ως οἶκος ἠφανισμέγός, ὅτως μωρῷ σοφία" χαὶ γνῶσις ἀσυνέτε, 
ἀδιεξέταςοι λόγοι. Πέδαι ἐν “ποσὶν ἀνόητοις παιδεία, χαὶ ὡς χειροπέδαι ἐπὶ χειρὸς δεξιᾶς. 

. Μωρὸς ἐν γέλωτι ἀγυψοῖ φωνὴν αὖτϑ, ἀνὴρ δὲ τσαγᾶργος μόλις ἡσυχῇ μειδιάσει. Ως χόσμος. 

χρυσβ φρονίμῳ παιδεία, χαὶ ὡς χλιδὼν ἐπὶ βραχίονι δεξιῷ. Πὲς μωρξ ταχὺς εἰς οἰχίαν, ἄν-- 
ὕῥωπος δὲ πσολύπειρας αἰσχυνθήσεται. ἀπὰ προσώπα. ἤΑφρων ἀπὸ ϑύρας πταραχύὔκ]ει εἰς οἰχίαν, 
ΝᾺ, δὲ ὃδ ΄ Ἐξ ΄ 3 δ ,. 9 2 δ] ΄ 3 ἰνῶν Ἂς ΄ ᾿2 Ν, ΄ ἀνὴρ δὲ “πεπαιδευμένος ἕξω ςἥσεται. ᾿Απαιδευσία ἀνϑρώπε ἀχροᾶσϑαι παρὰ “ύραν, ὁ δὲ φρό-- 
γιμος βαρυνθήσεται ἀτιμίᾳ. Χείλη ἀλλοτρίων ἐν τέτοις βαρυνμήσεται, λόγοι δὲ φρονίμων ἐν 

ζυγῳ ςαϑήσονται. Ἔν φύματι μωρῶν ἡ χαρδία αὐτῶν, χαρδίᾳ δὲ σοφῶν ςόμα αὐτῶν. Ἔν τῷ 

ΧΥ. Λόγον---αἰνέσει αὐτὸν] λόγον δεξώμενος σοφὸς αἰνέσει αὐτὸν 
ΒαΩ͂Ι, Μ. ἰϊϊ- 29ς. ἤκεσεν ὁ σπαταλῶν] ἡκΕσεν αντον συνετὸς τού, 
448. Οοπιρὶ. ὁ σπαταλῶν] ὡς ταταγῶν 3.08. τῷ νώτε αὐὖτξ] τῶν 
ὠτὼν αὐτε 11]. 

τῇ τού, 248. Οοηηρὶ. δήξεται] δέξεται (τοῦ. ῥτΐπιο νἱάἀεῖυγ ΑΠῈ 
ϑηξεται) 248, 2οό, 307, 3ο8. Οοπιρί. δειζεται τς). ὀδόντες λέοντος] 
οδοντες λεοντων 30). οἱ ὀδόντες αὐτῆς] α οἱ 248. ὀϑόντες αὐτΆ 
Οοηρρὶ. , ΧΥῚ. ὡς ἐν ὁδῷ] ὠσει ἐν οὐῳ τςς. ἐπὶ δὲ χείλους συνετξ } ἐπι δὲ 

ΠΙ. πᾶσα ἀνομία] τασα ἀμαρτια τοό. τῇ πληγῇ] ργαεπηῖτε, χχιλος σοῷου ςς. επι δὲ χείλεσι σοῷου τοό. χχαείλους] χειλος 2:4. 
καὶ ΑΙοχ. χάρις] μαθεῖ ἱπ σμιαγαδς. πΐποτε Αἰεχ. ; 

᾿ ΧΨΙΙ. καὶ τὰς λόγους ὅτο. δά ἔπ. σοη5.} λα Πῖς 248. Οομηρὶ. 
διανοηθήσεται] διανοηϑησονται 23,1: 5,157, 253γ2 4. Αἷεχ. ἐν καρ- 
δία] καρδίαι 23. ἣν οὐ οτος 

ΧΨ ΠῚ. σοφία] -Ἑ καὶ τες λογες αὐὑτε διανοηϑησονται ἐν χαρδια 
248. Οοιπρὶ. καὶ γνῶσις] καὶ γνωσις δὲ ὦ ξ3. ᾿ 

ΧΙΧ. Πέϑαι] τεδὲς 2Ζοό, 3.08. Πίέϑδαι ἐν) τεδευε (0) 23. ὦνο- 

ἥτοις παιδεία] ἀνομια τε παιδιε 111. ἀνοητα τραιδεια ςς, τού, τςς, 
157, 24) 206. ὡς χειροπίδαι]) ὡς χειροπαιδὲς 43. ᾿ 

ΧΧ. φωνὴν αὐτῷ ῥγατοϊτς. τὴν, ἐς, χξξ», 197, 284, 308. ΑἸεχ. 
μόλις] καὶ μογις (πᾶτε. ΔὉ αἷ. ἢ. καχοπαδεις. ταλεπορος) τού. μιό- 

γις ΟΙέπι. ΑΙεχ. Ρ. τοό6. μόλις ἡσυχῇ] μιλισϑηευχη (6) 53. 
ΧΧΙ. χρυσοῦ] '“χρυσους͵ ςς,), 68, τοό, τξς, ις7, 448, 2:4, 296, 

Οοτρὶ. Αἰεχ. ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 288. φρονίμῳ] ῥγαεγηϊττ ἐν τοό. χχλι- 

ΙΝ. καὶ ὕδρις] καὶ νξρεις ςς, τς ς, 2:4. ὑπερήφανου) υπερηφα- 
γῶν τοῦ, τςς, 1ς7, 248. (ουμρὶ. ΑἸεχ. 

ν. ττωχῇ] ἀσεδες ςς. (2ς 4. πιᾶγρ.) 
Ι. ἐλεγμὸν] ἐλεγμων (οοττ. υἱ ἴῃ Εἀ.) τςς. ἔλεγχον ΑΙεχ. ἐν 

ἴχνει} εν ἐχνεσὶν ςς, 254. καὶ ὁ φοδέμενος) α ὁ ΑἸά. Κύριον] τον 
Θεον 111. ἐπιρρέψει] ἐπιςρέφει ΟἸεπ). ΑἸεχ. Ρ. 135. ἐν καρδιᾳ) 
Ἡ αὐτα 248. (πρὶ. ἐπὶ καρδίαν αὐτῇ ΑἸεχ. ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἷς, 

ΝΙΙ]. ἐν τῷ ὀλισϑαίνειν] ἐν τῳ ολισϑανειν 11]. ἢ 
ΨΙ11:. τὴν οἰκίαν αὐτῷ] τὴν οἰκίαν ἑαυτῶ (οιμρὶ. ὡς ὃ συνάγων] 

αὐ ξεν, αςς, 157, 253, 254, 206. ΑἸά. ΑἸεχ. αὐτὰ τὰς λίθους] τες 

λιϑες αὐτὰ ξον τς 6, 157, 243, 254, 296. Αἰεχ. αὐτῶ λιϑους τοῦ. 

εαυτω λιϑες 248. ΟοΙρΙ. τες λιϑὲς αὐτω 308. ἰ εἰς εἰμῶνα) εἰς 

χώμα ταφῆς αὐτὰ τού, 248. Οομρὶ. εἰς λειμωνᾶ ΟΝ 

ΙΧ. Στυππεῖον] ετὶ ὥτυον (0) 23.. ευππιον τς7ν, 248. (στρ. 

συναγωγὴ! εἰσαγωγὴ 111. καὶ ἡ συντελεία] αὶ ἡ 
τιοό. φλὸξ τυρὸς] - εἰς ἀπωλειαν τοό, 248. ΟΟπΊΡὶ. 

Χ. ἐκ λίϑων] υπο λιϑὼν 248. Οοτρί. καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτῳ] καὶ επ᾿ 

ἐσχατε 53, 248, 253. Οοπιρί. καὶ ἐπ᾿ ἐσχάτων ςς,. 1ού, τς ς, ις7, 

254. ΑἰΙεχ. αὐτῆς} α τού. 
ΧΙ. νόμον] -ἰ- Κυριου τού, 448. Οομρρὶ. (ΑἸεχ. ἴῃ ομιαγδέξ, τηϊη.) 

καταχρατεῖ] κατάκρινει 23. κράτει 248. (οπιρὶ. τὰ ἐννοήματος] 

τα νοήματος τςς. καὶ συντελεία] και ἡ συντελειῶ ς 5.) 254. συντε- 

λεώ δὲ 48. Οοπρῖ. τῷ φόθδε Κυρίου] λα τε τού. σοφία] σοφιας 

τροσληψις 248. (πρὶ. 

(τὸ ΧΙ]. ἔρι πανουργία] ες! δὲ ττανουργια͵ τού, τς» 157, 2ς3, 254, 

206, 308. ΑἸεχ. εξ! γὰρ τσανουργιῶ 448. Ὀοπιρ. ταικρίαν} ται- 

δέναν 111. «5 1, ; 

ΧΙΠ. ὡς πηγὴ ζωῆς] ὡς πηγὴ αγνη ξωης 448. Οομρρὶ. (Αἴεχ. 

οὑπὶ ὥγνὴ ἰπ ομαγαέξ. πηΐπογε.) : 

. ΣΙΝ. Ἔγκατα] εἐγίατα τοό. ὡς ἀγ[εῖον] αὡς τς. καὶ πᾶ- 

σαν] κα και τοό, 248. Οομῃρὶ. οὐ χρατήσε!) Ἔ ἐν φωη ανταε τού, 

,48. Οοπρρὶ. (Αἴεχ. ἴπ επιαγαέξ. πιΐποτε.) 
ψουΥῦ. 

᾿ διηγήσεται 448. Οοπιρ!. ἔς, υἱῇ διηγήσονται, ΑἸεχ. 

δῶν] χλιῶ τοό. ἐπὶ βραχίονι δεξιῷ] ἐπι βραχίονος ϑεξιου; 948. 
Οοτρὶ. ; ᾿ ὑὸν 2 

ΧΧΙΙ. ταχὺς] ταχὺ 23. αἰσχυνθήσεται] διαισχυνθησεται 3 3: 
ἀπὸ προσώπου] ἀπ᾽ αντε 248. (πρὶ. 

ΧΧΠΙ. τοαρακύπῆει} παραχυψει 43, τοό, 248. (οπιρὶ. 
ΧΧΙΝ. “παρὰ ϑύραν] ταρὼ ϑύρας ΟὐοΙηρΙ. ἄτιμί 

11,23, τ, τού, τς, 157, 248, 2ς3, 254» 296. (οαρ. - 
ΧΧΥ,, Χείλη-- βαρυνθήσεται) χειλὴ τπολυλαλὼν τὰ οὐκ ἀντῶν 

βαρυνϑήσε- 

ΣΝ 

ὕ» 

: 

πα οἱ 
᾿ 

1 ατιμιαν μ᾿. Ἃ 
π- 

΄΄ 

ται] διηγησονται 23, ςς, 1ς Ὁ, 157, 253, 254. βαρυνθϑήσονται τού. ι - 

λόγαι δὶ] α δὲ2οό. λόγοι δὲ ὅκα. δὰ ἔπ. ςοαλ.} α τοό. ' ΐ: τ ἑπτῶ 

ΧΧΨῚ. καρδία δὲ ὅς. δὰ ἔῃ. ςοπ1.} ας ς. 
ἐν δὲ καρδιὰ σοφων 248. Οοπιρὶ. α δὲ ΑΙά. ἐν καρδία δὲ φρονίμων 
(ευπὶ ἐν ἴῃ οἰεγαδς. τοϊμοσε) Αἰεχ. σόμα αὐτῶν] ρερεπητε, τὸ τοό, 
248. Οοτρὶ. . 

ΧΧΥΠΙ. Ἐν τῷ καταρᾶσϑαι)} ἐν τῳ κατάρασασϑαι 4:4. ΑΙεχ, 

ἐσεθ] ργαετηϊει. τὸν 1 ς7, 206, 398. τὴν ἑαυτῇ ψυχήν] τὴν ἑαυτὴν 

254. τὴν ψυχὴν αὐτῷ ΑἸεκ, 

4( 

καρδία, δὲ σοφῶν Ἐν. Ἷ "᾿Ἂ 
δ. 

. Δ; 

ἡδν ϑν 



νῷ 

ΣΟΦΙΑ͂ ΣΕΙΡΑΧ: 

ὦ ἡ ΟΝ ῥὰ ρ“ το Νε ε ᾿Π .«Φ Ζ Ζ Ἢ 

καταρᾶσϑαι ἀσεξῆ τὸν Σατανᾶν, αὐτὸς χαταρᾶται τὴν ἑαυτᾷ ψυχήν. Μολύνει τὴν ἕχυες ψὺ 
ἊΝ ΟΝ ΄ 

χὴν ὁ ψιϑυρίζων, καὶ: ἐν πταροικήσει μισηθήσεται. . 

ΛΙΘΩΙι, ἠρδαλωμένῳ συνεδλήϑη. ὀχνηρὸς, καὶ “σᾶς ἐχσυριεῖ ἐπὶ τῇ ἀτιμίᾳ αὐτβ, 
ἰών ε 3 ᾿ 3 ρ8 3 7 πρίων συνεδλήϑη. ὀχνηρὸς, σᾶς ὁ ἀγαιρόμενος αὐτὸν ἐχτινάξει χεῖρα. Αἰσχύνη. π“ατρὸς ἐν 

; -». 7 ΄ ἌΝ Σ᾽» ώ ζ΄ ᾿ ; ΄ “ ἦ Σ γήσει ἀπαιδεύτε, ϑυγάτηρ δὲ ἐπ᾿ ἐλατ]ώσει γίνεται. Θυγάτηρ φρονίμη χληρονομήσει ἄνδρα αὐ. 
ΡΡ “.“ἝἊ ε ΄, Ψ΄΄ . ᾽ Ν ΄ ε ᾿ ὡ τῆς, χαὶ ἡ χαταισχύγεσα, εἰς λύπην γεννήσαντος. Πατέρα χαὶ ἄνδρα χαταισχύνει ἡ υρασεῖᾳ, 

χαὶ ὑπὸ ἀμφοτέρων ἀτιμασϑήσεται. . Μεσιχὰ ἐν πένθει ἄχαιρος διήγησις, μάςιγες χαὶ παιδείᾳ 
Ὶ 5 σοφί ὧν ὅςραχον ὃ διδάσχω ὃν, ἐξεγεί ϑεύδοντα ἐ ἐν παντὶ χαιρῷ σοφίας. Συγχολλὼν ὀφραχον ὁ διδάσχων μωρὸν, ἐξεγείρων χαϑεύδοντα ἐχ βα. 

ϑέως ὕπνους Διηγᾶμενος γυςάζοντι ὁ διηγέμενος μωρῷ, καὶ ἐπὶ συντελείᾳ ἐρεῖ, Τί ἐςιν,; Ἐπὶ 

- φῇ. 

Βολδίτῳ χο-. 

γεν- 

" χλαῦσον. ἐξέ ὲρ φῶς. χαὶ ἐπὶ ᾧ χλαῦσον. ἐξέλιπε γὰρ σύνεσιρ" ἣδ ῃ γεχρῷ χλαῦδον, ἐξέλιπε γὰρ φῶς" χαὶ ἐπὶ μωρῷ χλαῦσον, γὰρ σύνεσις" ἥδιον χλαῦσον 
ἐπὶ νεχῤῷ, ὅτι ἀνεπαύσατο, τῷ δὲ μωρξ ὑπὲρ ϑάνατον ἡ ζωὴ πονηρά. Πένθος νεχρξ ἑπ]ὰ ἡμέ. 
ραι, μωρβ δὲ χαὶ ἀσεξδς πᾶσαι αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς αὐτῇ, Μετὰ ἄφρονος μὴ πληϑύνης λόγον, 19. 

“ΠΟ Ν ». ᾿ ᾽ὔ ΄ 2. 3 ϑο ον Ν ’ »» Νν 2 δ ρῶ 9 "" χαὶ πρὸς ἀσυνετὸν μὴ ππορεύξ᾽ φύλαξαι ἀπ᾽ αὐτϑ ἵνα μὴ χόπον ἔχης, χαὶ ἀ μὴ μολυγϑῆς ἐν τῷ 
"“Ὸ, 9. “0 2) } “ἂ"» 2 ᾿ Ζ ἣ ᾽ὔ ΕΣ ς ᾿ β ἐντίναγμῷ αὖτϑ' ἔχχλινον ἀπ᾿ αὐτῷ χαὶ εὑρήσεις ἀνάπαυσιν, καὶ οὐ μὴ ἀχηδιάσης ἐν τῇ ἀπο- 

᾽ 9 Ὁ ἢ ; ᾿ ᾿ Ν. δο»ΝἍ»»Ἤ ϑ 9 Ἃ 7 γοίᾳ αὐτΕ, Ὕκπὲρ μόλυξδον τί βαρυνθήσεται; χαὶ τί αὐτῷ ὄνομα, ἀλλ᾽ ἢ μωρὸς; ΓΑμμον χαὶ 14. τς. 
ἅλα χαὶ βῶλον σιδήρου εὔχοπον ὑπενεγχεῖν, ἢ ἄνθρωπον ἀσύνετον. Ἵμάντωσις ξυλίνη ἐνδεδεμένη 16. 
εἰς οἰκοδομὴν ἐν συσσεισμῷ οὐ διαλυϑήσεται, ὅτως χαρδία ἐςηριγμένη ἐπὶ διανοήματος βελῆς ἐν 

; ἢ ἐς ᾿: σε ᾿ οκς ζ΄ ΠΖ ε Ζ΄ Ν ΄ - χαίρῳ ἃ δειλιάσει. Καρδία ἡδρασμένη ἐπὶ διανοίας συνέσεως, ὡς χόσμος Ψαμμωτὸς τοίχε ξυςϑ, τ). 
Χάραχες ἐπὶ μετεώρου χείμενοι χατέναντι ἀνέμου οὐ μὴ ὑπομείνωσιν, ὅτως χαρδία δειλὴ ἐπὶ δια.-- 18. 

. ὅ ᾿ κω ς΄. Ν 7 .δϑι..Ν ε ΄ ε 7 ΕΨ0Ε Ν ΄’ ᾽ ᾿ γοήματος μωρΒ χατέναντι πσαγτὸς φύξε οὐ μὴ ὑπομείνῃ. Ὃ γύσσων φϑαλμὸν χατάξει δάχρυχ, 10. 
χαὶ ὁ γύσσων 'χαρδίαν ἐκφαίνει αἴσϑησιν. Βάλλων λίϑον ἐπὶ πετεινὰ ἀποσοξεῖ αὐτὰ, καὶ ὃ ὀνει..- 20.“ 

΄ ΄ 3 Ν ΄. ἊΝ 7 ’ ν,, Σ» ΄ 4 Ν 5. , δίζων φίλον διαλύσει φιλίαν. Ἐπὶ φίλον ἐὰν σπάσης ῥομφαίαν, μὴ ἀπελπίσῃς, ἔς! γὰρ ἐπάγ-. 21. 

ΧΧΨΠΙ. ὁ ψιϑυρίζων) ὁ ψιϑυρος 248. Οοπιρί. καὶ ἐν ταροική- 
σε!} καὶ ἅ εαν τιαροικησῃ 43, τού, 248. (οῃρ!. ὃ: εαν τσαροικηση 
ςς, 254. καὶ ὃ ἐᾶν παροικήσει τςς, 253) 2ο6. μισηϑήσεται] μῦ- 
πιϑήσεται (Ης) 1ςς. ΐ 

Ι. συνεδληϑη] εδληϑη (ἔς οὐ). [64.) 23, 2: 3. ᾿ὀκνηρὸς---ὀκνη- 
ρὸς ἴῃ σοΠ1. [ε4.} α Αἰϊεπιῖγ. οὐ ᾿πίογπηοά. ΑἸά. καὶ ΄ὰς ἐκσυριεῖ} 
χἂι πᾶς ὁ εἀσυριει 2οό. ἐπὶ τῇ ἀτιμίᾳ}, τῇ 248. Οοπιρὶ. 

11. κοπρίων] κοπριῳ 2:4. ΑἸοχ. 
᾿ἼΝ. "Θυγάτηρ ᾿φρονίμη) ϑυγάτηρ φρονιμος 248. ΟομΗΡΙ. 
αὐτης] ανδρος αυτης 248. Οοπηρί. 

Ὑ. Πατέρα] πατερα δὲ τξς. 
ὟΙ. ᾿μάςίγες] μαςιγες δὲ ςς, τού, τςς, 1ς7, 248, 296. Οοἴρρὶ. 

ΠΑΙἸΕχ. ἐν ταντὶ καιρῷ] κ΄ σάντι τού, 248. Οομρὶ. σοφίας] 
Ἔ τέχνα ἐν αγαϑη ζωὴ τὴν τροφὴν ἐχοντὰ τῶν ιδιων γεννητόρων κρυ- 
πῆουσι, δυσγενειαν' τεκνα ἐν καταφρονησει καὶ ἀπαιδευσια γαυριωμενα 
συγίενειας εαυτων μολυνεσι τὴν ευγενειῶν. το6. -Ἐ΄ ΘΔάδπη, πΙῇ κρυψα- 
σι εἴ γεγαυριωμενα, 248. (πρὶ. ᾿ ἜΝ 
᾿ἼΨΗ. ' ὄρρακον] ορρακα 23,253. ὁ διδάσκων] κ ὁ 23. καὶ διδάς 
σχὼν (Ἰεπγ. Αεχ. ρ. 137. μωρὸν] -ξ- εἰς αἴσϑησιν ἄγων τὴν γῆν" 
καὶ τὸν ἀπηλπισμένον εἰς σύνεσιν ὀξύνων (ΑἸεχ. ἴῃ οδατ, ποίη.) ΟἸδηι. 
ΑἸεχ. Ρ. 138, ᾿ἐξεγείῥων} καὶ ἐξεγείρει 448. Οοπιρί. καϑεύδοντα] 
χαϑεύδοντας οπιρὶ. ἐκ βαϑέως ὕπνου εκ βαϑεικυπνξ ΠΠ1. αἰὐπνα 
108. ' 

ἼΠ. Διηγάμενος} διηγειται τού, 448. Οοταρὶ. ᾿ Τί ἐξιν] τις 
ἐριν 2ού. - Τέχνα ἐν ἀγαθῇ ζωῃ τὴν τροφὴν ἔχοντα, τῶν ἰδίων γεν- 
νητόρων χρύψεσι δυσγένειαν. Τέκνα ἐν καταφρονήσει καὶ ἀπαιδευσίᾳ 
γιγανριωμένα, συγ[ενείας ἑαυτῶν μολύνεσι τὴν εὐγένειαν: ἴῃ “ΠατΔῶ, 
τηϊποτε ΑἸοχ. Ἂ 
ΣΙ. Ἐπὶ νεκρῷ κλαῦσον] κλαύσατε τεϑνηκότα Ὀιάγτη. ἀε πη. 
Ρ. 262. " κλαῦσον 1“ --χλαῦσον 29} α δἰζετιῖτ. οὐπὶ ἱπϊοιτηθά. τοῦ. 
ἐξέλιπε γὰρ 19] εξελειπεν' γὰρ τςς. (ΑἸεχ. ἤο ἴηι.) - ὅτι ἐξέλιπεν 
Ῥιάγῃι. ἀε Τηήη. 1. οἶς, ὅτι ἐκλέλοιπε ΙΠάοτ, Ἀεὶ: Ρ- 89. ᾿ σύνεσις] 
συνεσιν 23, τξξ,) 206. ΑἸά. ΑΙεχ, ἥδιον κλαῦσον] ἰδιον κλαυσοὺ ΤΠ. 

ὁ τῇ δὲ μωρβ] τῇ γὰρ μὼρδ 423, 348, 2ς3. (ογηρὶ. ΑἸεχ. α'δὲ τξς. 
ἡ ζωὴ πονηρά] καὶ τονηρὰ 248. ΟΟμρΙ. . ἡ Αἴοχ. δὰ ; 

ΧΙ. Πῴϑος] τέενϑὸς γαρτςς. τπρϑαςι ξὴ)." 
ρα! 29] α δἰζαγιτ. οὐπν ἱπιεττηθά, τού. 

ἄνδρα 

«» δ ε, 

ἡμέραι τ" --ἡμέ- 

τῆς ζωῆς αὖτξ]} αὐτον (οοτγ. 

ἊΝ 

ε ’ [] ,Ὶ 

Σ ὉΠΠΡ εν δ ἤκη . Ὁ ὅτως καρδία] ὅτως καὶ 
καρδία ΑΙά. ἐπὶ διανοήματος) απὸ διανόηματος τες. ἔπι ον 

. βᾶτα (ουρρὶ. ἀραῶ. 

᾿ σπάσῃς] ἐᾶν και σπασης 33,253. ΟΠιγίοῖς χί. 73. αν σπασὴ 1ς8ν . 

αὐτῶ) τὴς ζωης τςς. τῆς ζωῆς αὐτῶν ΑἸεκ. 
ΧΠΙ. μὴ τληϑύνῃς} μη ὥληϑυνε Ιο6. μὴ πορεύου] μη τόνη- 

᾿βευου" αναισϑητος γαρ' εξεϑενησει σου τὰ σαντα. τοό. -Ἐ αναισϑη- 
τῶν γὰρ εἐξεϑενησει σου τὰ σαντα 248. Οοπιρὶ. -Ἐ- εδάεηι, ουπ) ἐξα- 
δενώσει ῥτο ἐξεϑενήσει, ἱπ ομαγαέξ, πηη. ΑἸεχ. φύλαξαι] 1π. Τοχίι 
Ἑαϊοπὶς Βοίδπας ἰερίτιγ φύλαξον. ἐν τῷ ἐντιναγμῷ] ἐκ τῇ ἐντι- 
ναΎΜΕ τού. ἐν τὼ ἐχτινάγμω τξς. ΑἸ΄. ἐν τω τιναγμω 1:7. ἐν 
τῷ ἐντινάγματι ΑΙεχ. ,οκηδιώσῃς} κηδιασης 111. ἐν τῇ ἀπονοίᾳ 
αὐτῷ] α αὐτὰ 23. 

ΧΙΨ. Ὑπὲρ μόλυδδον] ὑπερ μολιξον 23,1 ς7. ΑΙεχ. ὑπερ μολυ- 
δον ςς, 248, 2ς3, 254, 296, 3ο8. Οοτηρὶ. ὑπερ μολιδδὸν τοῦ. ΑἸά. 
αὐτῷ ὄνομα] τ. ἐξ, 157) 254. ἀλλ᾽ ἢ μωρός] αλλ᾽ ἢ μολυξος (248. 
Ὠηᾶτρ. μωρος) (ΟΠΊΡΙ. 

ΧΥ. καὶ ἅλα] και αλας 253, οὔ. Οοιηρὶ. 
ρον τοό, τς 7, 248, 206. (οπρί. σύγκοπον ΑἸά. 

'ΧΝῚ. ξυλίνη] ξυλίνην τςς. ἐνδεδεμένη] ργατυμῖῖ. ἡ τςς. ὀἐνϑε- 
δὲμ. εἰς οἰκοδ.} εἰς οἰκοδ. ἐνδεδεμ. ΑΙεχ. καρδία ἐςηριγμ.] διανοια 
ἐξηριγμ. 254. ἐν καιρῷ] εν ταντι καιρω τοῦ, 248. σου. (ΑἸεχ. 

. Ν 
εὔχοπον] εὐχόπωτε- 

ΚΕΦ. ΧΧΙ, ὶ 

' ΚΕΦ, 
ΧΧΠ, 

οὐπὶ τοαντὶ ἴῃ: σμᾶτ. τηΐπ.) - καὶ δειλιάσει} ργαετηΐτι. φοδω 248. Οοιηρὶ. Ἃς, Ἰμγ ̓ 
αὶ διαλυϑησεται 296, 308. ῥγαπηϊῖ. φόθδου 'π οἴατ. πηη. ΑἸεχ. πο ῥ 

᾽ΧΝΤΙ. ἐπὶ διανοίας] ἐπι διανοια 23, τοῦ, 248, 2ς3. Αἴεχ. α ἐπὶ τ ΩΣ 

τξς, 3.98. κόσμος ψαμμωτδε] [Γ. 23, 253. τοῖίχε ζυς5} ἐπι τοι- }Η 
χες ξεςες ((ογ. τυχες) 2 3. Ργβουηϊτ, ἐπι 548. Οοπρρὶ. (ΑἸεχ. ἴῃ οἢαΓ. Ἷ ΒΞ 
τῇ ἢ.) ,α ΤοΙΧΕ ξεςε 253. δε ἂψ ἋΣ 

ΧΥ ΠΤ Χάρακες] χαλικες ΠΠ, ςς, (το6. ἴογ. χαληκες) 1 57, μῶνφΡ Ὁ 

τᾶ.) 2 54» 2906. κ 308. οὐ μὴ ὑπομείνωσιν] οὐ μη μεινωσιν το, κοι ἊΣ 
248, 4 ς 31 (οιηρί. οὐ μὴ ὑπομενῶσιν ΑΙεχ. ᾿ ἰνς ΜΠ 

οὐ μὴ ὑπομείνῃ] οὐ μη μείνη 21. Νεςς 585. 
ΧΙΧ. Ὁ νύσσων 15] α ὃ.,2ς2. ὀφϑαλμὸν] ὀφϑαλμ ὃς ἀμο 

κατάξει] κατάρει Αἰά, ΣΥΝ 296, 3ο8. καὶ ὁ νύσσων] 
κα ὁ ΑΙ4. ἐκφαίνει] ἐκφανει 2 ς4. 

ΧΧ, Βάλλων] ργαηητι. ὁ τού, τς 7, 206, 3208. ἀποσοξεῖ} ἀπο- 

δοξησει 248. Οοπρὶ. καὶ ὁ ὀνειδίζων] α ὁ. 2448. Οοιρὶ. διαλύσει] 

διαλυει ςς, 254, 398. φιλίαν] - αὐτὰ 23. 
ἼΧΧΙ. ᾿Επὶ φίλον--- ῥομφαίαν) κα ξίπι Ἰηεγπχεά. 206, 108. 

48 
2 Ἀ 

τῶν 

248. Οὐπιρὶ. ῥομφαίαν] μαχαιραν 248. Οοπηρὶ. 



22. 

κεφ. ΧΧΊΙ. 

. ρ᾿ 3 ᾽’ὔ Ν φΘ [γ . “Φφ τὴἷὖἣ ρ βιῷ ρῸ Ὃ . Πιςιν χτῆσαι ἐν “πτωχείᾳ μετὰ τὰ πλησίον, ἵνα ἐν τοῖς ἀγαϑοῖς αὐτῷ ὁμ8 ΄᾿λησϑῆς" ἐν 
’ ’ 9 “ -Φ 2 φ᾿ ΄ 9. » ᾿ . ϑλίψεως διάμενε αὐτῷ, ἵνα ἐν τῇ χληρονομίᾳ αὐτὰ συγχληρονομήσης. 

Ν, Ἀ Ω Ν, [4 

. χαὶ χαπγνὸς, ὅτως πρὸ αἱμάτων λοιδορίαι. 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

9 Ν ΄ ὃ"-Φ ,», ΄ δ 2 “. ᾿ 2 ᾿ “ : οδος. ᾿Επὶ φίλον ἐὰν ἀγοίξης ςόμα, μὴ εὐλαδηϑῆς, ἕςι γὰρ διαλλαγή" πλὴν ὀνειδισμξ, χαὶ ὑπε- ᾽ Ν ͵’ 3 ᾽ τ ςΝνἩ ᾿ ͵ “ ᾿ ᾿ ΕῚ ᾿ δ βηφανίας, χαὶ μυςηρίου ἀποκαλύψεως, χαὶ ππληγῆς δολίας, ἐν τούτοις ἀποφεύξεται πᾶς φίλος. 
χαιρῷ 

ΟΝ Ν᾿, 3 ν 7 

Προ συροὸς ἀτμὶς χαμίνε 
Φίλον σχεπάσαι οὐχ αἰσχυνθήσομαι, καὶ ἀπὸ σροσ- 

, ϑ ».». ϑ Ν ἰδ ῪἉς, 
΄ ρ ΄ 3 3 ν᾿ που αὐτὰ οὐ μὴ χρυξώ, Καὶ εἰ χαχά μοι συμξὴ δι᾽ αὐτόν: πᾶς ὃ ἀχέων φυλάξεται ἀπ᾽ αὐτξ. 

΄ ΄ ΣΝ { ἣν τ ᾿ ", ΜᾺ Τίς δώσει μοι ἐπὶ ςύμα μα φυλακὴν, χαὶ ἐπὶ τῶν χειλέων με σφραγίδα πσανξργον, ἵνα μὴ πέσω 
3» 2 ᾿Ὸ νε ὯΝ ΄ 3 ΄ ὶ απ αὑτῆς, χαὶ ἢ γλωσσὰ μου ἀπολεσὴ με; 

’ Ἁ, Χά φ 3 ' ἰδ ἰϑὰ 39 ᾿ὦ ' ρο ΚΎΡΙΕ πάτερ χαὶ δέσποτα ζωῆς με, μὴ ἐγχαταλίπης με ἐν βελῇ αὐτῶν, μὴ ἀφῆς μὲ πεσεῖν 
2 » . ΄΄ 23 ΄ ΣΝ “Ὁ ΄ . . κ᾽ ἜΘΕΙ: ἐν αὕτοις, Τίς ἐπιςήσει ἐπὶ τὸ διαγοήματός μου μάςιγας, χαὶ ἐπὶ τῆς χαρδίας μου παιδείαν 

᾽’ Φ ὃν »ῸὋ 3 7 ᾽ . ες » ρ᾿η 2. ᾿ “: σοφίας ; ἰνα ἐπὶ τοῖς ἀγνοήμασί μου μὴ φείσωνται, χαὶ οὐ μὴ παρῇ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν, 
Ὅ ᾿ν ϑύ ᾿ εν ΄ ν Ν ε -ε ζ΄ 7 ϊ Ν "“" Ἂ, . Ὅως μὴ τληϑύυγωσιν αἱ ἀγνοιαί μου, χαὶ αἱ ἀμάρτιαι! μου πηλεογάσωσι, χαὶ πσεσᾶμαι ἐγαντι 
τῶν ὑπεναντίων, καὶ ἐπιχαρεῖταί μοι ὁ ἐχϑρός μα. Κύριε πάτερ χαὶ Θεὲ ζωῆς μα, μετεωρισμὸν 
ὀφθαλμῶν μὴ δῷς μοι, Καὶ ἐπιϑυμίαν ἀπόςρεψον ἀπ᾿ ἐμξ, Κοιλίας ὄρεξις χαὶ συνεσιασμὸς μὴ 
καταλαξέτωσάν με, χαὶ ψυχῇ ἀναιδεῖ μὴ πταραδῷς με. β ᾿ ε 

ΠΑΙΔΕΙ͂Α ΣΤΟΜΑΤῸΣ. 

Παιδείαν ςύματος ἀχέσατε τέχνα, χαὶ ὁ φυλάσσων οὐ μὴ ἁλῷ ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτᾶ, Κατα- 
λειφϑήσεται ἁμαρτωλὸς, καὶ λοίδορος καὶ ὑπερήφανος σχανδαλισϑήσονται ἐν αὐτοῖς. Ὅρχῳ μὴ 

. ἐθίσης τὸ ςόμα σε, χαὶ ὀνομασίᾳ τῇ ἁγίου μὴ συνεϑισϑῆς. Ὥσπερ γὰρ οἰχέτης. ἐξεταζόμενος 
ἐνδελεχὼς ἀπὸ μώλωπος ἐκ ἐλατ]ωθϑήσεται, ὅτως χαὶ ὃ ὀμνύων καὶ ὀγομάζων διαπαντὸς ἀπὸ ἅμαρε 

᾿ΧΧΊΠΙ. ἐῶν ὠνοίξῃς] εαν ἀνοίξεις τοό. ςόμα] ρταπιῖτῖ. το τοό. 
μὴ εὐλαξηϑῃς] μὴ ὠπογνῷς ΟΠιγίοί Ι. οἷς, τυλὴν ὀνειδισμᾷ} ἄνευ 
ὀνειδισμα ΟΒγγος. 1. εἰς. καὶ ὑπερηφανίας) κα ΟΒεγίοίς. 1. οἷ. μὺυ- 
ςηρίου ἀποκαλύψεως] μυςηριων ἀποκαλυψεως τοῦ. ΟἸνγίοίς. 1. εἶζ. 

ἐν τάτοις]) ἐν τότοις γὰρ Οοιρὶ. σᾶς φίλος] λα σας τιοό. τᾶς ὁ 
φίλος ΑἸεχ. 

ὝΧΠΙ. ἐν τοῖς ὠγαϑοῖς] ἐπὶ τοις ἀγαϑοις 11. ὁμξ πλησϑης) 

εὐφρανϑὴς 235 55» 106, τς7, 248, 253) 254, 296. Οοἴηρ!. εὐφρανϑεις 

(υζ νἱάετιν; ἴοτ. ἐμφρανϑεις) τς. ὁμδ εὐφρανϑῆς σύ (ουπὶ ὁμῇ ἴῃ 
οπαγϑέξ, τηΐπογο) ΑἸεχ. διώμενε αὐτῷ] διαμενε ἐν αὐτὼ τού.. διάμενε 
ἑαυτῷ ΑἸά,. ἐν τῇ κληρονομίᾳ αὐτῷ} ἐν τὴ χληρονομια αὐτῆς τξς. 
τὴν χληρονομιαν αὐτε 248. (πΊρί. συγκληρονομήσης] -[ οὐ ὥερι- 

, Οὐρὶ. καὶ οὐ μὴ παρῇ] μη πάρη τιοό. καὶ οὐ μὴ παρῇ ὅς. δὰ 
ἤπ. “οπ|.] α 248. (οπιρὶ. καὶ αἱ ἁμαρτίαι μου. μὴ ἐπολέσωσί με; 

᾿ Οἥρεη, Ϊ, οἷ (ΟΕ, 11. 698.) Ἐῶ, οὐδὺῦν Ὡς 
111. τὐληϑύνωσιν] τοληϑυνϑωσιν ςς, τού,1 ξξς», 1ς 7) 248,24, 296. 

Οοπιρὶ. ΑἸεχ. πλεονάσωσι) τλεονάσδσι τού, 1ςς. πλεονασϑσι εἰς 
συντριδην 248. (τρί. -Ἐ εἰς συντριδὴν ἴπ οθιαγ, τηῖπ.᾿ ΑΙεχ. ἔναντι 
τῶν ὑπεναντίων] -- μὲ τςς. εἐνάντιον τωῦ ὑπεναντίων 17. 
ρεῖταί μοι] ἐπιχαρὴ μοι ’οό. δ᾽ ἔχϑρός μου] -Ἐ ὧν μακραν Ἔριν ἡ 
ἐλπὶς τῇ ἐλεῖς τού. -ἰ οἀάθπ), ΠΙΠ τὰ ἐλεες σοῦ, 248. (ομπρὶ. (ΑΙεχ. 
ἰὼ ἐδαγαᾶ. τηΐπογθ.). .. Ὁ “ τς 

ΙΝ. Κύριε πάτερ---ἀπ᾽ ἐμδ δά ἤπ. οοπι. {64.] κυριε παντοχρατορ 
τῆς ἀειγένους ἀτισεωῶς σου μὴ καταλιπῆς εν τοις. ἐπελπιξουσι την αδια- 

ἐπι χα- 

- Οἡρεῃ. 11]. 163. 

φρονήτεον γὰρ αἀει τῆς σεριγραφης" ὁ δὲ ϑαυμαςος τλδσιος νοὺν οὐχ 
ἐχῶὼν" τού. οὐ καταφρονήτεον Ὑαρ ἀεὶ τῆς σεριγραφης" δε ϑαυ- 

μᾶςος. ττλπσιος νεν δκ ἔχὼν 248. ( οΠ}Ρ]. (ΑΪεχ. 'π σμαγ, πη.) 

ΧΧΙΨΝ. Πρὸ τυρὸς] απὸ τυρος 253. τορὸ αἱμάτων] ῶρο αἰμα- 
τος 23. λοιδορίαι] λοιδορια ςς. ΩΣ ᾿ 

'ΧΧΝῚΙ. μοι συμξῃ} μοι συμδαιη ςς, τς, τς7, 254, 2906. μὸι 

συμξησεται τοό. μοι συμξησονται 248. ΟοΙΩρ]. συμξαιη 308. μοι 

συμδέδηκεν ΑΙεκ. τᾶς ὁ ἀκέων] α ὁ τς7. ΑἸεχ. 
ΧΧΥΙΙ. Τίς δώσει] ργατηῖτε, τις ἐπιςησει ἐπὶ τε διανοήματος μου 

μαςιγας ςς, 214. μ0.}]. ςς, τού, τςς, 1:7, 206, 3ο8.- ΑἸεχ. 

Ομιγίοῖξ. “1. 2321. ἐπὶ σόμα μ8] ἐπι ςοματι με 23,253, 296. ΑἸεχ. 
ἐπι τῶ ξοματι μου τοό.. (γγίοί. 1. οἶς. (Ο, ν. 432, 426, 438.) ἐπὶ 
ξοματρς με τες, τς 79.248. ΟΟμηρί. τοανξργον ττανεργων τξς, 206, 
408. Αἰεκ. ἀπ᾿ αὐτῆς] απ᾿ αὐτων 232. - αἰφνιδίως “τὸδ, 248. 
Οοιρι. ἀπολέσῃ με} μὴ ἀπολέσῃ με 23, 248, 2ς3. (σπιρὶ. (ΑἸεχ. 

οὐπὶ μὴ ἰπ ομδγαξξ. πηΐποτς.) μη απολεσὴ με ἐν ἀσχημοσυνη τού. 
ἀπολέσει με ὶςς. ; ΣΝ 

1. Κύριε) Κύριος. Οοπρρὶ. καὶ δέσποτα] καὶ Θεὲ ΑΙεχ. "᾿ φωῆς 

μο0}] φωης ἀπασης 248. Οοπρί. ἐγκαταλίπῃς μὲ] τ, 4. μὴ 
ἀφῇς} ργαπιῖττ, καὶ τού, 1ς7, 248. (οπιρί. ΑΙεχ. καὶ μὴ ἀφησὴς 

ιξξς. ἐν αὐτοῖς} - ἐν τιαραδεεγματιόμω τοῦ. (ΑἸέχ. ἱπ οματ. τπιΐπ.) 
ἽΠ. Τίς ἐπιρήσει]) τις ἐπιςηση ΠΙ|. τις ἐπιϑησει 1 ς7. "τίς δώσει 

διανοήματος] διαδηματος 108. . καὶ ἐπὶ---σοφίας} 
καὶ ἐπὶ τῶν χειλέων μου σφραγίδα τσανξργον Οτίφεη. 1. οἶς.  ται- 
δείαν] παιδειας ΠῚ. ἵνα ἐπὶ τοῖς ἀγνοήμασί} ινα μη τοις ἀγνοήμασι 

μου 248. ἢς, πἰῆ μὴ ἐπὶ τοῖς, Οομηρὶ. “ μὴ φείσωνται) -Γ τας δὲ 
υξρεις αὐτῶν ἐν ἐπαγίελια αμαρτωλὼν μὴ πάρης τοῦ. μΆ Φεισὴ συ 

Κυριε" τὰς «δὲ υξρεις των ἐν «παγίελια ἁμαρτωλων μὴ πάρης 248. 

λειηῆον ἐπι σκοτην" βῆτε: μετεωρίσμον οφθαλμων μοι δως" ἀποςησον ταυ- 
τὰ διαπαντὸς ἀπὸ τὰ ὅπλε σου" ελπιδας κενας καὶ επιϑυμιας ἄποςρε- 
ψον ἀπ᾽ εἐμια δουλενειν διαπαντος. ᾽ιοό. μὴ δῷς μοι] μὴ μοι δὼς 2.48. 
Οοπηρὶ. 
τ Μοὺ Καὶ ἐπιϑυμίαν ἀπόςρεψον) και γιγαντωδὴ ψυχὴν ἀποςησον 
διαπαντος ἀποιδαλων σου" ελπιδας κενὰς καὶ ἐπιϑυμιας αἀπορρεψον 
248. (ομΡΙ. ἴλιεν. ουδη οἰ Ἶ θ0}.5 Ρ δῖε φαλ όιρνϑυμι. εἰποςρέψ. ἴῃ 

οδιαγαξξ. πιΐποτε) ἀπόςησον ἀπὸ τῶν δέλων σου ἐλπίδας κενάς" καὶ 

ἐπιϑυμίας ὠπρεπεῖς ἀπόφρεψον ἐπ᾽ “ἐμξ. ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 526. ἐπ᾽ 
ἐμ} Ἐ καὶ χρατήσεις τὸν ϑελοῦτα σοι δουλευειν διαπαντος 248. 
Οουρὶ. (ΑἸεχ. ἴῃ οπαγαξξ. πυΐπογε.) 

. ΨΙ. ὄρεξις] ορέξεις τού, “53. καὶ συνεσιασμὸς] καὶ συνασιασμε 
Τοῦ. μὴ ταραδὼς μὲ]. - τὸν οιχετὴν σου 1ού, 248. (οτηρΐ. 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ]) λα 23, ιοὔ, τς 7,253. (πρὶ... παιδείας 

ςόματος ΑἸά. διδδεξ ἐπ Ἑπαγδέξ. πΐηογε ΑἸεχ. ἜΝ 
᾿ς ΝΠ, Παιδείαν-- τέκνα} ἀκεσατε τεκνα παιδειαν ξοματος ἀληϑινε 

448. (σπλρί. ᾿ Παιδείαν ξόματος] -Ἐ αληϑινε τού, τς}. 
ὙΠ]. Καταλειφϑήσεται ἢ καταληφϑήσεται τς). Καταλειφϑ. 
μμαρτωλὸς } - ἐν τὴ αφβοσύνη αὐτὰ 1:7. ἐν τὴ ἀφροσυνη αὐτῇ κατα- 
λειφϑ. ὁ αμαρτωλὸς 2.8. Οοπιρί. σκανϑδαλισϑήσονται] σκανδαλι- 
σϑῆσεται 23. “- Ἄς ᾿ ΞΟ ψὸ Ὁ 

Ν ; Ω ΄ Ἁ : ὶ 
“ΠΧ, καὶ ὀνομασίρ} καὶ ονομα χ254.- καὶ ὀνομαδίᾳ ὅτε δὰ ἔπ. 
οὐπ).} μηδὲ τῷ ὀνόματι τῇ ἁγίου συνεϑισϑῇς. ΟἸγγίοίς. ᾽χ. 8). τῇ 
ὐγίου “ ἐπὶ Ῥματαιω" τοῦ. τῷ ὑψίςου ΑΙοχ. μὴ συνεϑισϑης] μ᾽ 

συνεϑισϑεις τοό. ᾿ τοι πλν ὙΝ ας 

ΠΣ, “Ὥσπερ γὰρ] α γαῤ ςς, τού, 1ς7, 2:ς-3,2ζ4. ἐκ ἐλατἼωθή- 
δεζαὶ] οὐ καϑαρισϑήσεται ΟἸὨγγίοί. 1. οἷ, ἅτως καὶ] καὶ 23, 248, 

284. Οοτηρὶ. σβτὼς τος. ὅτως ἐδὲ ΟἩγγΓΟἹξ, 1. οἶς, ὀνομάζων] ρτγα- 
τι; ὁ ΑἸδχ.- - Θεὸν Ομ γίοίς. ἢ, τζο.. - διαπαντὸς} τὸ ονομα 

᾿ 

οοα,ϑδ... μ- 

ῴ»- 

Ἰ 
“-- ! Ἔ ζν. σῦς χρλισεν αν. 

.“« 



ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

πρῶ ἐἐ ΓΙ ᾿Ανὴρ πολύορχος πλησθήσεται ἀνομίας, χαὶ οὐκ ἀποςήσεται ἀπὸ τῷ 

οἴχου αὐτῇ μάςιξ- ἐὰν «τλημμελήση, ἁμαρτία αὖτα ἐπ᾽ αὐτῷ, χᾷν ὑπερίδῃ, ἥμαρτε δισσῶς" χαὶ 
εἰ διακενῆς ὥμοσεν, οὐ δικαιωθήσεται, πλησθήσεται γὰρ ἐπαγωγῶὼν ὁ οἶχος αὐτ. ἜἘςι λέξις 

ἀντιπεριξεδλημένη ϑανάτῳ, μὴ εὑρεϑήτω ἐν χληρονομίᾳ ᾿Ιαχώξ' ἀπὸ γὰρ εὐσεξῶν ταῦτα “πάντα 

ἀποςήσεται, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐχ ἐγκυλισϑήσονται. ᾿Απαιδευσίαν ἀσυρῆ μὴ συνεϑίσης τὸ ςύμα 

σου, ἔςι γὰρ ἐν αὐτῇ λόγος ἁμαρτίας. Μνήσϑητι “πατρὸς χαὶ μητρός σου, ἀναμέσον γὰρ μεγι- 

ςάγων συνξδρεύεις" μήποτ᾽ ἐπιλάϑη ἐγώπιον αὐτῶν, χαὶ τῷ ἐθισμῷ σου μωρανϑῆς, χαὶ ϑελήσεις 
εἶ μὴ ἐγεννήθης, χαὶ τὴν ἡμέραν τῷ τοχετβ σοὺ χαταράσῃ. "Ανϑρωπος συνεϑιζόμενος λόγοις 

ὀνειδισμξ, ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις αὐτὸ οὐ μὴ παιδευϑῆ. Δύο εἴδη πληϑύνεσιν ἁμαρτίας, καὶ 

τὸ τρίτον ἐπάξει ὀργήν" ψυχὴ ϑερμὴ ὡς πῦρ χαιόμενον, οὐ μὴ σδεσϑῇ ἕως ἂν χαταποϑῆ" ἄγ- 
Ἔν Ὁ ὍΝ πο ων» ᾿ ΣΟ Ν ττοωκτ ὁ αὶ Ὁ ν᾽ 

ϑρωπος πύρνος ἐν σώματι σαρκὸς αὐτῶ, ἃ μὴ παύσηται ἕως ἂν ἐχχαύσῃ πῦρ. ᾿Ανϑρώπῳ πόρνῃ 
πᾶς ἄρτος ἡδὺς, οὐ μὴ χοπάση εὡς ἂν τελευτησῃ. Αγϑρωπος “πΤαραδαίγων ἀπὸ τῆς χλίνης αὖ- 

τῷ, λέγων ἐν τῇ ψυχῇ αὖτ, Τίς μὲ ὁρᾷ, σχότος χύχλῳ μου, χαὶ οἱ τοῖχοί με χαλύπ]ουσι, καὶ 

ἐϑείς μὲ ὁρᾷ, τί εὐλαξδμαι; τῶν ἁμαρτιῶν με ἃ μὴ μνησϑήσεται ὁ ὕψιςος" Καὶ ὀφϑαλμοὶ ἀν- 

ϑρώπων ὁ φόδος αὐτξ" χαὶ οὐχ ἔγνω ὅτι ὀφθαλμοὶ Κυρίβ μυριοπλασίως ἡλίου φωτεινότεροι, ἐπι.- 
ξλέποντες πάσας ὁδὲς ἀνθρώπων, καὶ χατανοδγτες εἰς ἀπόχρυφα μέρη. Πρινὴ χτισϑῆναι τὰ 

πάντα ἔγνωςαι αὐτῷ, ὅτως χαὶ μετὰ τὸ συντελεσθῆναι. Οὗτος ἐν πλατείαις πόλεως ἐχδικηϑή- 
σεται, χαὶ αὖ ἐχ ὑπενόησε, πιασϑήσεται. Οὕτως χαὶ γυνὴ καταλιπᾶσα τὸν ἄνδρα, καὶ πταρι- 
ςῶσα χληρονόμον ἐξ ἀλλοτρίε. ρῶτον μὲν γὰρ ἐν γόμῳ ὑψίφου ἠπείϑησε, καὶ δεύτερον εἰς ἄν-- 
δρα ἑαυτῆς ἐπλημμέλησε, καὶ τὸ τρίτον ἐν “πορνείᾳ ἐμοιχεύϑη, ἐξ ἀλλοτρία ἀνδρὸς τέχνα πραρέ- 
φησεν. Αὕτη εἰς ἐκκλησίαν ἐξαχϑήσεται, χαὶ ἐπὶ τὰ τέχνα αὐτῆς ἐπισχοπὴ ἔςαι. Οὐ διαδώ- 

σϑσι τὰ τέχνα αὐτῆς εἰς ῥίζαν, χαὶ οἱ χλάδοι αὐτῆς οὐ δώσαεσι χαρπόν. Καταλείψει εἰς χατά- 

ραν τὸ μνημόσυνον αὐτῆς, καὶ τὸ ὄγειδὸς αὐτῆς ἐκ ἐξαλειφθήσεται. Καὶ ἐπιγνώσονται οἱ χατα- 

λειφθέντες, ὅτι ἐδὲν χρεῖτ]ον φύδα Κυρίε, καὶ ἀϑὲν γλυχύτερον τῇ “προσέχειν ἐντολαῖς Κυρία.. 

Κυριου ςς, τξ7, 254. ΑΙεχ. ἀπὸ ἁμαρτίας ὅτε. δὰ Άῃ. σογ,.} ὁ μη Κυρίου] α ουπν ἱπίογπμεά. τού. καὶ ἐκ ἔγνω] καὶ εκ οἰδὲν 2, 108. 
καϑαρισϑη ἀπο ἀμαρτιᾶς 248. Οοπηρὶ. ο΄ ὀφϑαλμοὶ Κυρία] -Ἐ τα νψιςα 248. Οοπιρὶ. ΟἸεπ). ΑΙεχ. 1. οἷς, φω- 

ΧΙ. ἐὰν τλημμελήσῃ] ἐαν τλημμεληϑη 23. ἐπ᾽ αὐτῷ] --- κρυ- τεινότεροι] φωτεινότερον τού. - εἰσιν 248. (οπηρί. (ΑἸεχ. ἰπ οἰαγαϑ, 
Ψει αὐτὴν ὑπὸ τὴν γλωσσαν αντῇ ςς, 2.4. κἀν ὑπερίδῃ} καὶ εαἂν τηΐποτγε.) ΟἸεπι. ΑἸεχ. ἱ. οἷ. ἐπιδλέποντες} ῥγαστηϊῖ. οἱ 248, Οοπιρὶ. 
υπεριδὴ τς7. κἀν ὑπερείδη Αἰεχ. ἐπαγωγῶν] ἐπαγωγης 448. (οτορ. οἱ ἐπιδλέπεσι ΟἸεπ). ΑἸεχ. 1. οἷ. ἐπιδλέπ. τάσ. ὁδὲς ἀνθρώπ.] βλέ- 
ἐπαγ. ὁ οἶκος αὐτϑ} ὁ οἰκος αὐτα ἐπαγ. τξξ. ποντες εἰς τὸ ἔργα τῶν ἀνθρώπων ΟἈγγίοίε, ἢ. ΔοΙ. καὶ κατανοῶν- 

ΧΙ]. ἀντιπεριδιδλημένη] τοεριδεδλημεένη τοό. ϑανάτῳ] ϑανα- τες] καὶ κατανοῦσιν ΟἸεη;. ΑἸεχ. 1. οἷ. εἰς ὠπόκρυφα μέρη] καὶ εἰς 
τῶν 23. ὥποςήσεται) αἀποςησονται ξς, τού, 1ς7,.254. αἀπογςησων- ΑΪδχ. 
ται ιςς. καὶ ἐν ἁμαρτίαις δις. 84 ἤἥη. ςοηι.} καὶ ἐκ ἐγκυλισϑησον- ΧΧ, (Οοπηπιᾶ ἰπΐερτ. ραγεηιῃεῆ ἱποϊυαϊς ΑἸεχ. Πρινὴ χτισϑῆναι) 

ται ἐν αμαρτιαις τοό. οὐκ ἐγχυλισϑήσονται] οὐκ ἐκκυλισϑησονται τριν κτισϑηναι 43. τῷ πάντα) ἀπαντὰ τξς. τὰ πᾶντα ἴγνωςαι 
ιςς. αν μηψωναίς ἀνλα τῳ} εγνωγαι ἀυτω τὰ σαντα 23, 253. αὐτῷ] -ἰ- τα σαντα 548. 

ΧΙΙΠ. ᾿Απαιδευσίαν ἀσυρη] απαιδευσια ορκε ςς. βπτλθλαα ορχδ; Ἔριν. μετὼ τὸ συντελεσθῆναι!) -- καϑορα τα σαντα 248. (πὶ. 
248. Οοπιρί. ἀσυρῃ] αἰσχρα ἀκολαςὼν πηΆΓρ. 254. μὴ ἀϑλαε ς μετὰ τὸ τελεσϑῆναι καϑορῷ τὰ πάντα (ουπὶ καϑορᾷ δες. ἴῃ ομλγαδς, 
μὴ εϑίσης 248. (πρὶ. μη συνεϑιση 2ς3. μὴ συνεϑίζης ΑἸά. λό- τπηΐποτε) ΑἸεχ. 
γος ἁμαρτίας] λογισμὸς ἁμαρτίας Αἰά. ΧΧΙ. Οὗτος] ἐτε τού. «τως τςς. καὶ ἢ ἐχ] καὶ ὃς εχ 1Π, 

ΧΙΨ. Μνήσθητι τυατρὸς] -ἰ σου τού. ΑΙεκ. ἀναμέσον γὰρ} δ Σ ΑΙά, πιασϑήσεται] κολασϑησεται 11]. 
α γαρ τού. μιεγιςάνων] τπαγιδων τςς. συνεδρεύεις] συνεδρεύσεις Ο ΧΧΙ. Οὕτως] α τοό. ομοιως 248. Οοην. καταλιπῆσα)] 

Οοπιρί. μήποτ᾽ ἐπιλάϑῃ] μήποτ᾽ ἐπιλάϑης ΑἸά. μωρανϑῇς] μα- καταλείπεσα, ΟΟΠΊΡΪ. τὸν ἄνδρα] -ἰ- αὐτῆς τςς, 157, 248. Οὐοπιρί, 
ρανϑῆς Οοτμρί. καὶ ϑελήσεις} καὶ ϑελησης 157. καὶ ϑελήσ. ἰ παριςῶσα] τεριξῶσα Οὐμρί,Ἠ, κληρονόμον] κληρονομίαν τού, 248. 
μὴ ἐγεννήν.} α τἸο6. καταράσῃ] μὴ καταραση 68, 2ς3. Βαῦεῖ 'Ώ Οοπρί. ἐξ ἀλλοτρίου] εξ ἀλλου 43, 248, 253. ΟΟΠΗΡΙ. 
ομαγδές. πλποσε ΑἸεχ. ΧΧΠΙ. ἐν νόμῳ ὑψίς} ἐν νομῳ υψιξῳ 111. εν νομῷ Κύριον τού. 

ΧΥῚ. τληϑύνουσιν] τληϑυνωσιν 11. ἕως ἂν] εὡς ὅ 23. εἰς ἄνδρα ἑαυτῆς ἐπλημμέλησε εἰς τον ανδρα 43. ἄνδρα ἑαυτῆς αν- 
ΧΥῚ]. Τοτυπὶ ςοπηπια; ραγεπι με ἱηςϊυάϊε ΑἸεχ. καὶ μὴ κοπάσῃ] δρα αυτης ςς, το, τες, 157, 248, 4:3, 244. Οοπρὶ. Αἰεχ. καὶ τὸ 

ὁ μὴ κοπάσει τςς. ὁ μηχοπιαση 206. τελευτήσῃ] τελευτήσει τξς. τρίτον] α το ςς, τοό. ἐν πορνείᾳ] -Ἐ αὐτης 5ρό, 32ο8. ἐμοιχεύϑη) 
ΧΥΤΙΙ. ἴΑνθϑρωπος] -ἰ- πόρνος ἰηῖετ ὕποος Αἴδχ. Ργδεπηττ. ὁ Οἷεπι. εμοιχευσε 248. Οοπιρί. ἐξ ἀλλοτρίου ἀνδρὸς] και εξ ἀλλοῦ ανδρος 

ΑΙεχ, Ρ. 229. τιαραδαίνων] ὁ ἀναιδαίνων ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἶς. . ἀπὸ 23, 248, 2ς3. Οοῃηρὶ. ργαπῆθ. καὶ τού, τςξς, 157, 244. ΑἸεχ. 
τῆς κλίνης} ἀπὸ τῆς κοίτης ΑΙεχ., ἐπὶ τῆς κλίνης ΟἸεπι. ΑἸξχ. Ἷε οἷ, ,παρέςησεν] τσαρέρηκεν Οομρὶ. 

κλίνης αὐτα] Χλινῆς ἑαυτα 253. λέγων] ῥτρεπηϊτ, ὁ ς ς. ΟἸεπι. ΑἸεχ. ΧΧΙΝ. εἰς ἐκκλησίαν] ἐν ἐκκλήσια 248. Οὐομρὶ. κα εἰς ΑΙά, 
Ι.. οἶς, ἐν τῇ ψυχῃ] βδθεῖ ἐν ἴῃ σμιδγαδξ. πιίποτες Αἰεκ. Τίς με-- ἐξαχϑήσεται] αχϑησετάι τςς. καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα] α τὰ ξζ. 
καλύπἼεσι) σκότος καλύπ]ει με, καὶ οἱ τοῖχοι κύχλῳ μδ, καὶ τίς με ΧΧΥ. Οὐ διαϑώσασι] οὐ διαϑιϑωσι τοό. τὰ τέκνα αὐτῆς] υἱοι 
ὁρᾷ; ΒΑΒΙ]. Μ. 11. δις. κύκλῳ μου] ρτίπιο νἱάεζυγ {οτίρευτα εξ κυ- αὐτῶν 248. Οοπιρί. εἰς ῥίζαν] αὶ εἰς 348. (οπρρί. οὐ ϑώσεσι] οὐ 
κλώσει; Ιεὰ 0 ἐλάεπὶ τρᾶπὶ! οοττεέζυπι ἢς: κύκλωσμε. τοό. μὲ χα ποιήσουσιν 23. οὐχ οἰσεσι ςς, τοό, τς, 157, 248, 253, 254) 206. 
λύπ]εσι) σχέπη μου ΟἸετη. ΑΙεχ. ]. οἷ. καὶ ἐϑεὶς ὅς. δὰ ἔη. οσσ.}] Οοιωρὶ. ΑΙεχ. 2 Ὁ 
καὶ ἐδεὶς βλέπει τὰς ἁμαρτίας μου" τί εὐλαξᾶμαι, μὴ μνησϑήσεται ὁ ΧΧΥ͂Ι. Καταλείψει] καταλειψις 11. ργαπιίεῖ, καὶ 23. Αἰά. 
ὕψιρος; ΟἸειι. ΑἸεκ. 1. οἶς. τί εὐλαξῶμα!ι] τίνα εὐλαξῶμαι ΑΙεχ. ᾿ ΧΧΥΙΙ. ὅτι ἐϑὲν κρεῖτῆον] οτι αϑὲν ερὶ κρειτῖον. 248. Οοπιρὶ. 

ΚῈ Φ. ΧΧΠΠ, 

τ, 

12. 

13. 

14. 

Ις. 

16, 

17. 

18. 

10. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 25. 

26. 

27. 

119: 

. 

« 
σ᾿ 
Κ᾿ 

ΧΙΧ. Καὶ ὀφθαλμοὶ] και εν οφϑαλμοις 2.3. Καὶ ὀφϑαλμοὶ--- φόξε Κυρίῳ] φοδα Θέ; ςς» τού, 1 575) 254, 296. τὰ προσέχειν) τε 



--- 
κεΕΦ. ΧΧΙΝ. “᾿ ΠΩ ὁ ὶ 

17. 

Ν 

19. 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

ΑἹΝΕΣΙΣ ΣΟΦΙΑΣ. 

Η ΣΟΦΙΑ αἰνέσει Ψυχὴν αὐτῆς, καὶ ἐν μέσῳ λαξ αὐτῆς καυχήσεται. Ἔν ἐχαλησίᾳ ὑψίςοὐυ 
“μα. αὐτῆς ἀνοίξει, χαὶ ἔναντι δυνάμεως αὐτὰ χαυχήσεται. ᾿Εγὼ ἀπὸ ςύματος ὑψίςε ἐξῆλϑον, 

4.. χαὶ ὡς ὁμίχλη κατεκάλυψα γῆν. Ἐγὼ ἐν ὑψηλοῖς χατεσχήνωσα, χαὶ ὃ ιϑρόνος μου ἐν ςύλῳ νε- 

φέλης. ΤΕΥ ὄρανα, ἐχύχλωσα μόνη, χαὶ ἐν βάϑει ἀξύσσων περβαστησα; : Ἔν χύμασι ϑαλάσ-- 

δῆς χαὶ ἐν ππἀση τῇ γῆ, χαὶ ἐν ππαντὶ λαῶ χαὶ ἔννει ε ἐχτησάμην. :- Μετὰ τότων πάντων ἀνάπαυ-. 

σιν ἐξήτησα, χαὶ ἐγ ̓ ΧΛΠΡΟΝΟΜΙ. τίνος. αὐλισϑήσομαι. Τότε ἐνετείλατό μοι δ. κτίςης ἀπάντων, 

χαὶ ὁ χτίσας με χατέπαυσε τὴν σχηνῆν Ρὺὺυ; χαὶ εἶπεν, Ἐν Ἰαχὼξ χατασχήνωσῳν, ᾿χαὶ ἐν Ἰσραὴλ 

χαταχληρονομήσητι. Πρὸ τῷὝ αἰωγος ἀπ᾿ ἀρχῆς ἔχτισε με, χαὶ ἕως αἰῶνος οὐ μὴ ἐκλίω. Ἔν 

σχηνῇ ἁγίᾳ ἐνώπιον αὐτῇ ἐλειτόργησα, χαὶ οὕτως ἐν Σιὼν ἐςηρίχϑην. ἜΝ πόλει ἠγαπημένῃ 

ὁμοίως με χατέπαυσε,. χαὶ ἐν ἹἹερασαλὴμ ἡ ἐξεσία μου. Καὶ ἐῤῥίζωσα ἐ ἐν λαῷ ϑεθ ΚΑ σμΕΥΟΣ ἐν 

; μερίδι Κυρίε χληρονομίας αὐτϑ, Ὡς κέδρος ἀνυψώϑην ἐ ἐν τῷ Λιξάνῳ, καὶ ὡς κυπάρισσος ἐν. ὕρεσιν 
᾿Αερμών. Ὡς φοῖνιξ ἀνυψώνην ἐ ἐν αἰγιαλοῖς, χαὶ ὡς φυτὰ ὁόδα, ἐν Ἱεριχῷ" ὡς ἐλαία εὐπρεπὴς, 

ἐν πεδίῳ, χαὶ ἀγυψώϑην ὡς πλάτανος. Ὡς χιγγάμωμον χαὶ ἀσπάλαϑος ἀρωμάτων δέδωκα ὁ ὀσμὴν, 

χαὶ ὡς σμύρνα ἐχλεχτὴ διέδωχα εὐωδίαν. ὡς χαλξάνη χαὶ ὄνυξ χαὶ ςαχτὴ, χαὶ ὡς .λιξάγου. ἀτμὶς 

ἐν σχηνῃ. Ἐγὼ ὡς τερέμινϑος ἐξέτεινα χλάϑας, μ8, χαὶ οἱ χλάδοι με κλάδοι δόξης χαὶ χάριτος. 

Ἐγὼ ὡς ἄμπελος βλαςήσασα χάριν, χαὶ τὰ ἄνϑη μου χαρίτὸς δόξης χαὶ πσλέτα. Προσέλϑετε 

ς. 

πρὸς μὲ οἱ ἐπιϑυμῶντές μου, χαὶ ἀπὸ τῶν γεννημάτων ἥν: ἐμπλήσϑητε. Τὸ γὰρ μνημόσυνόν με 

' ὑπερ μέλι χλυνὺ, χαὶ ἡ χληρογομία μου ὑπὲρ μέλιτος χηρᾷ. Οἱ ἐσθίοντές με ἔτι. πεινάσουσι, 

χαὶ οἱ ποίνοντές με ἔτι διψήσουσιν. Ὁ ὑπακόων μου οὐχ αἰσχυνϑήσεται, χαὶ οἱ ̓ἐργαζόμενοὶ, ἐν 
ἐμοὶ ἐχ ἀμαρτήσουσι. Ταῦτα πάντα βίξδλος διαϑήχης Θεξ ὑψίςου, γόμον ὃν ἐγετείλατο Μωυ- 

σῆς, χληρονομίαν συναγωγαῖς Ἰαχώδ. Ὃ σιμπλῶν ὡς Φεισὼν. σοφίαν, χαὶ ὡς Τίγρις. ἐν ἡμέραις 

προσέχοντος 248. Οοπιρί. ἐντολαῖς Κυρίου] ἐντολαις Θεξ ςς,253. θιέδωκα] δεδωκα ΠῚ, τςς. ἔδωκα 548. Οοπρὶ. εὐωδίαν] ενωδιας 
ἐντολαῖς Θεΐ. δοζα μεγαλη αχολεέϑειν Θεω: μακροτῆς δὲ ἡμέρων τὸ 2:3. ὡς χαλθδανη) ργαπηῖτς. καὶ ςς, τςς, τς 7, 254, 206, 2ο8. ΑἸεχ. 

ἕ Δόξα μεγάλη ἀκολαϑεῖν Θεῷ, μακρότης δὲ ἡμερῶν τὸ προσληφϑη- ΟὈπρὶ. 
ναί σε ὑπ᾽ αὐτῷ. ἴῃ σδαγαδξ. τηΐποτε ΑἸεχ. ΧΝῚ. Ἐγὼ] ἐγὼ δὲ ΑΙεκ, τερέμινϑος] τερεξινϑος 23,1 ς 5) 248. 

Οοπιρὶ. ΑἸεχ: κλάδοι υ|},] α 23, 248,4ς3. Οὐμηρί. δόξης καὶ χρί- 
ῴ- ΑΙΝΕΣΙΣ ΣΟΦΙΑΣΊ.,, 23, τού, τς). Οοπιρὶ. τ΄. ξ ον τςξ) 254, ριτος] κα καὶ 23. 

κῶκδν ἮΝ 

296, 308. Αἰεχ. σοφιᾶ αἰνεσεως 248. ΟΧΥΠΙ. βλαςήσασα] εδλαςησα 23, ςς, τοῦ, τς (, 1 ς7, 448, 453, 
Ι. Ἡ σοφία] κα ἡ 23. (τοό. ιρρίεῖ. ἴῃ τηᾶτρ. 80 αἱ. π2)} αἰνέσει) 4154, 296. (οπιρί. ΑΙεκ. χᾶριν] ἐνωδιαν 248. ΟΟπιρί. καὶ πλώ- 

αινει “ού, 3908... καυχήσεται) καυχήσονται 11], ΤΕ] -Ἐ ἐγὼ μητηρ τῆς ἀγαπησεως τῆς κάλης, καὶ φοδου, και γνωσεως, 
11. ςόμα αὐτῇς] ργαηηϊε. τὸ 248. Οοπιρὶ. α αὐτῆς 254. και τῆς οσιας ελπιδος. διδωμι δὲ συν τασι τοις τέκνοις μου ἀειγένεες 

. ΠΠ. καὶ ὡς ὁμίχλη] καὶ ὡς ομιχλην ΠΙ. τοις λεγομένοις ὑπ᾿ αὐτὰ 248. (πρὶ. ᾿Εγὼ μητὴρ τῆς ὠγαπήσεως 

ΙΝ. ᾿Ἐγὼ ἐν ὑψηλοῖς) καὶ ἐν ὑψήλοις 254. τῆς καλῆς, καὶ φόξου καὶ γνώσεως καὶ τῆς ὁσίας ἐλπίδος. Δίδομαι δὲ 
Υ. βάϑει) βαϑν τξς. σύμπασι τοῖς τέκνοις μου ἀἰειγενὴς, τοῖς λεγομένοις ὑπ᾿ αὐτῇ, ἰὼ σἢᾶγ. 
ΨΙ. Ἐν κύμασι ϑαλάσσης δἀϊυηρῖξ. οοπ]. ὑεσοθηεθη τοό. κὐ. τηΐποῦς ΑἸεχ. 

μασι] κύματι Οοτρρὶ. ΧΙΧ. Προσέλϑετε] προσελϑατε 23, τξς, 2:3. ΑΙεχ. οἱ ἐπιϑυ- 

ΟΨΠ. Μετὰ τότων] ρῥγατηΐτε. καὶ Οοπιρὶ. ἀνάπαυσιν] 'ανεσιν μᾶδντές μου] οἱ ἐπιϑυμεντες με τς). ἔμπλήσϑητε] ἐΡ ΕΗ ΟΝΤΙσΘΣ 
τςς. ἀνάπαυσιν ἐζήτησα] ττ. ΑΙεχ. αὐλισϑήσομαι} αυλισϑησω- τοό, (τς. ἴοτ. ἐμπλησϑησεσϑαι) 206, 308. 
μαι τξς- ΧΧ, ὑπὲρ μέλι] υπὲρ τὸ βελὶ 23, 1ο6, (τςς. ἴοτ. τῶ αὐ 157, 

ΨΠ]Ι. καί εἶπεν] καὶ εἰπε μοι 55. εἰπε μοι 254. ἐν Ἰακὼθ] δς4. Αἰεχ. γλυκὺ] ργαηνεῖ. τὸ Ἰηϊεῦ ὕποοβ ΑἸθχ.. κηρξ] κήριε 33, 
μαδεῖ ἐν ἰπ οἰιαγαδδ. τηΐποτς Αἰεχ. καὶ ἐν Ἰσραὴλ] καὶ εν ἱερεσαλημ ξςς, τςς, τς7,), 248, 2ς3,) 2ς4. ΟΟΠΡΪ. ἘΣ τού, 300: καὶ κηρίου 

248. (οπρὶ. κατακληρονομηϑητι] κληρονομήϑητι Αἴεχ. ΑἸεχ. 

, ΙΧ, απ ἀρχῆς] ἀπαρχὴν ΑἸεχ. καὶ ἕως, αἰῶνος] καὶ εως αἰώνων ΧΧΙ. Οἱ ἐσϑίοντές με] οἱ ἐσϑοντες με ςς. ις7, 24. Αἴεχ. οἱ 

453. Οοπιρὶ. Αἰεκ. οὐ μὴ ἐκλίπω] οὐ μη ελλειπὼ 248. ΟΟπΠΡΡΙ. τρώγοντίς με Οτεξ. ΝΥ; 11. 3.8. καὶ οἱ τίνοντές με] α με ςς. ΑἸά. 
Χ. ἐνώπιον αὐτὰ] τγ. τοῦ. ἐλειτέργησα] ἐλειτέργεν ΑΙοχ. ἐςη- ἔτι διψήσασιν) ετι ϑιψήσεται Ἰοῦ.. ἀδσο 

ρίχϑην] ἐρηριχϑῊ 23: ΧΧΙΙ. ἐκ αἰσχυνθήσεται] αὶ χάται δχϑεϑ σεται ςς. - διαπαν- 

ΧΙ., Ἐν τοόλει] ρῥγατηῖτι. καὶ τςς. Ἔν πόλει ἡγαπ.] ἐντολὴ τος 248. Οοπρρὶ. 
ἠγαπημένη ΑἸά. ἠγαπημένη) ἡγιασμενη 248. ΟΟΠΊΡΪ. ὁμοίως] ΧΧΙΠΠ. Θεΐ ὑψίςου] -Ἐ ἐκ τα δευτερονομιου 248. νόμον] νομιος 

Ἄὁμοιαις τοό. με κατέπαυσε] με 23. ἡ ἐξεσία με] α ἡ 23,155. 248, 2ς3. Οοιηρὶ. ΑἸεχ. νόμου ΑἸά. ὃν ἐνετείλατο] τί υμιν 23, 

ἐξεσίαν μον ΑἸεχ. 1οό, 1ς7, 306. Ἔ πμιν ον, τξς, 248, 253, 2.4. (οπῃρῖ. Αἴεχ. 

ΧΠΙ. ἀνυψώϑην] υὑψωϑὴν 548. Οοπιρί. ἀνυψώϑη ΑΙά. ἐν ὄρες συναγωγαῖς Ἰακώξ)} ἐν συναγωγαῖς ἸΙαχωξδ' μὴ ἐκλυεσϑε ἰσχύειν εν 

σιν] ἐν ὄρει ̓ΑΙδχ. Κύυριω, ινὰ ᾿κραταιώση υμᾶς αὐτος" κολλασϑε ρος αὐτόν, Κύριος παν- 

ΧΙΝ. ἐν αἰγιαλοῖς] και ἐν κλαδοις 23. εν γαλγαλοις 1Ιοό. ἐν τοχράτωρ ὁ ὁ Θεος μονος ες!» καὶ οὐχ εἔςξὶν ετὶ ὕλην αὐτϑ ἐρῥῥειν 345: 

γαῦδι 548. Οοπρρὶ. ἐν γαδοις 253. εν εγίαδοις “σού, 3.8. ἐν Ἐν- (οπιρί. Μὴ ἐκλύεσϑε ἰσχὺν ἐν Κυρίῳ, κολλᾶσϑε δὲ πρὸς αὐτὸν ἵνα 

αν γαδδὶ ΑἸεχ. ὡς ἐλαία εὐπρεπὴς] ργαπγῖττ. καὶ τοῦ, ι56, 1; 2 ς4, κραταιώσῃ͵ ὑμᾶς αὐτός Κύριος παντοκράτωρ ὁ Θεὸς μόνος ἐςὶν, καὶ 

Η 

'2ρό,᾿ 108. ΑΙεχ. ἐν φεδίῳ] Ἔ ὡραιω 3248. Οοπιρί. καὶ ἀνυψώϑην ἐκ ἔριν ἔτι τυλὴν αὐτῷ σωτήρ. ἱπ οἰιαγαῦξ, πηΐποτγε ΑΪεχ. ἱ 

ὡς πλάτανος] καὶ ὡς τλατανος ανυψωθὴν αφ᾽ υδατος 248. (οπιρί. ΧΧΝ. Ὁ πτιμπλῶν] ἐμπιμπλὼν ςς. ὁ τιπλὼν 157. Αἴοχ. εμ- 

ὡς τὐλάτανος] - ἐφ᾽ νϑατος τς7. (ΑἸεχ. ἴπ οδαγαᾶ,, τηΐπογε.) πιπλων 248. Οοπιρὶ. ὁ ἐμπιπλων 2οό, 308. . ὡς. Φεισὼν) ὡς Φησων 

ΧΥΝ. Ὡς κιννάμωμον] ργαπηῖττ. καὶ Ζοό. καὶ ὶ ἀσπάλαϑος] και 308. . σοφίαν] ταντα τῆς σοφιας αὐτὰ 248. ΟΟμηρΪ. 

᾿ὡς σαλαϑὸς 248. (οπρί. δέδωκα ὀσμὴν. α 23, 248,.2ς3. Οουηρὶ, 
νοι. . ᾿δρδδίς 3 Ὦ 

- 

᾿τροσληφϑηναι σε ὑπ᾿ αντε. 248, Οὐοπιρὶ. ἐντολαῖς τῈ Θεκ 2.4. χαλξανη)] χαρδανη ΠΙ. ἀτμὶς ἐν σκηνῇ] ἀτμος ἐν σκήνη 1ςς, 248. 

ἕν. 

“4. 

.Ἡ 

..-. 



“ω} 

φρόνησιν, 7 χαὶ ὃ διηγόμενος εἰς ὦτα ἀχϑόντων. 

ΣΌΦΙΑ ΣΕΙΡΆΧ.. 

γέων. Ὁ ἀναπληρὼν ὡς Εὐφράτης ὐνεσιν; χαὶ ὡς Ἰορδάνης ἐ εν ἡμέραις ϑερισμξ, Ὁ ἐχφαίνων 
ὡς. φῶς παιδείαν, ὡς Γηῶὼν ἐν ἡμέραις τρυγητᾷ. Οὐ συνέτέλεσεν πρῶτος γνῶναι αὐτὴν, χαὶ 

οὕτως ὁ ἔσχατος ὃχ ἐξιχνίασεν αὐτήν. ᾿Απὸ γὰρ ϑαλάσσης ἐπληθύνθη διανόημα αὕτῆς,. καὶ Γ 

βελὴ αὐτῆς ἀπὸ ἀξύσσου μεγάλης.. Κάγω ὡς διώρυξ ἀπὸ ποταμῶν, χαὶ ὡς ὑδραγωγὸς, ἐξῆλϑον 

εἰς παράδεισον. Εἶπα, Ποτιὼ βου τὸν χἥπον, χαὶ μεϑύσω μου τὴν τπραᾶσιάγ" χαὶ ἰδὲ ἐ ἐγέγετό 

μι ἥ διώρυξ εἰς ποταμὸν, χαὶ ὁ ποταμός μου ἐγένετο εἰς ϑάλασσαν. Ἔτι παιδείαν ὦ ὡς ὄρϑρον 

φωτιῶ, καὶ ἐχφανὼ αὐτὰ ἕως εἰς μακράν. Ἔτ;, διδασχαλίαν ὡς προφητείαν ἐχχεῶ, χαὶ χατᾳ- 

λείψω αὐτὴν εἰς γενεᾶς αἰώγων. Ἴδετε ὅτι οὐχ ἐμοὶ μόνῳ ἐχοπίασα, ἀλλὰ “πᾶσι τοῖς ἐχζῃτᾶσιν 

; αὐτήν. 

ΕΝ τρισὶν ὡραΐσθην, χαὶ ἀγέςην ποις ἔγαντι Κυρίου καὶ ἀγϑρώπων' ὁμόνοια ἀδελφῶν, χαὶ φι- 

λία τῶν πλησίον, χαὶ γυνὴ καὶ ἀνὴρ ἑαυτοῖς συμπεριφερόμενοι. Τρία δὲ εἴδη ἐ ἐμίσησεν ἡ ψυχή 

μ8. χαὶ προσώχϑισα σφόδρα τῇ ζωῇ αὐτῶν" “πτωχὸν ὑπερήφανον, χαὶ πελέσιον Ψεύςην, γέροντα 

μοιχὸν ἐλατ]όμενον συνέσει. Ἔν γεύτητι οὐ συναγήοχας, χαὶ πὼς ἂν εὕροις ἐν τῷ γήρᾳ σου; 

Ὡς ὡραῖον “«Φολιαῖς κρίσις, χαὶ πρεσβυτέροις ἐ ἐπιγνῶναι βελήν, Ὡς ὡραῖα γερόντων σοφία, χαὶ 

δεδοξασμένοις διανόημα χαὶ βελή. Στέφανος γερόντων πολυπειρία, καὶ τὸ χαύχημα αὐτῶν φόξος 

Κυρίου. ᾿Ἐγγέα ὑπουθη μετὰ ἐμακάρισα ἐν χαιρδῇς ζ, χαὶ τὸ δέχατον ἐ ἐρῶ ἐπὶ γλώσσῃ: ῥάνϑρωπος 

εὐφραινόμενος ἐπὶ τέκνοις: ζῶν χαὶ βλέπων ἐπὶ “τώσει ἐχϑρῶν. " Μακάριος ὁ συγοιχῶν γυναικὶ 

συγετῆ, ̓ χαὶ ὃς ἐν γλώσση ὃχ ὠλίσϑησε, ζαὶ ὃς ἐχ ἐδάλευσεν ἀγαξίῳ αὖτ, , Μακάριος ὃ ος εὗρε 

“Ὡς μέγας ὃ εὐρων σοφίαν; ̓ ἀλλ᾽ οὐχ ἔςιν ὑπὲρ 

τὸν φοξόμενον τὸν Κύριον, Φύξος Κυρίου ὑπὲρ φᾶν ὑπερέδαλεν, ὁ ῦ ἁρατὼν αὐτῷ τίνι ὁμοιωθήσε- 

ται! Πᾶσαν πληγὴν χαὶ μὴ τοληγὴν χαρδίας, χαὶ πᾶσαν πονηρίαν χαὶ «μὴ «σανηρίαν γυναικός. 

Πᾶσαν ἐπαγωγὴν χαὶ μὴ ἐπαγωγὴν μισέντων, χαὶ πᾶσαν ἐχδίκησιν χαὶ μὴ ἐχδίχησιν ἐχϑρῶν. 

᾿ (Π6; πιαγρ. δ δἱ. Π).) τού. 

4906, 308. 

οὐχ ἔςι χεφαλὴ ὑπὲρ χεφαλὴν ὕφεως, χαὶ ἐκ ἔςι ϑυμὸς ὑπὲρ ϑυμὸν ἐχϑρδ. Συγοιχῆσαι λέογτι 

ΧΧΥΙ. 

2534: 
ΧΧΥΊΙ. παιδείαν] ᾿ γνωστως. 248. Οομρὶ. (ΑἸεχ. ἴῃ ΓΕ 

πϊποτε) ὡς Γηώνλως γνων 23. ὡς γαιων τού. ργαετηϊῖ. καὶ 248, 
2ς4. Οομρί. (Αἰεχ. ἴῃ ομαγαέξ. πηϊποτε.) 

ΧΧΥΠΙ. καὶ οὕτως ἄς. δὰ ἤη. ςοηγ.} α τοῦ. 

α ὃἃκ ὅρό, 308. 

ΧΧΙΧ, ἐπληϑύνϑη] ἐπληϑυνον τςς. διανόημα αὐτῆς] διανο- 
ἡματα αὐτῆς ξζ, τού, 293,64, ορό, 308. ΑΙεχ. 

τῆς 248. (οηρὶ. 

ἡ βοηϑεια αὐτῆς 1ξς. 
ΧΧΧ. Καγὼ ὡς] ἐγὼ ἡ σοφιὰα ὡς 248. Οοπιρὶ. 

διωρυξα τοό.᾿ ! 
ΧΧΧΙ. Εἶπα] εἰπὸν 248. Οοπιρὶ. Ποτιὼ] ποτισω ξς, τού, (1ςς. 

ἴωτ. ποτησω) 548, 2ς4. 196. (οηιρ!. ΑΙά. ΑΙεχ. τὸν κῆπον] - τον 
αριξὸν 248. Οουμρὶ. (Αἰεχ. ἴῃ οδαγαέξ. πηϊπογε.) τρασιαν) λυξαδηα 

Ἔ τὴν δικαίαν 248. Οπ)ρῖ. ἐγένετό 
μοι ἡ διώρυξ]) ἐγένετο μου ἡ διωρυξ 108. ΑΙεχ. εἰς ποταμὸν] α εἰς 
Αἰά. ὁ ποταμός μ8}. μὲ τιοό. ἐγένετο υἱι.] ἐγένετο μοι τού, 1 ς7. 
ΧΧΧΙ. Ἔτι παιδείαν] οτι τοαιδειαν ς ς, 248. Οομρρὶ. 

δειαν τς). ὡς ὄρϑρον] κα ὡς τςξ. 
ιςς. καὶ ἐεχφαινω 206, 3ο8. 

Ἰορϑαάνης] ἘΓΕΠῚΝ, ὁ τς7, 253. ϑερισμδ)} ϑέρους ςςξ, 

οὐκ ἐξιχνίασεν] 

καὶ ἡ βουλὴ αὐτῆς] καὶ ἡ βουλη αὐτε 111. καὶ 

ὡς διώρυξ] ὡς 

ἐπι τσαι- 
καὶ ἐκφανὼ] και ἐμφαινω 11], 

αὐτὰ], αντην τού, 248. (ουηρὶ. ΑἸεχ. 
ΧΧΧΙΠΙ, Ἔτι διδασκαλίαν) οτι διδασκαλιαν ςς, (1 ς7. Ἔχ ςογτ.)} ᾿ 

448, 2ρό. (οπρρὶ. εἰς γενεὼς αἰώνων] εἰς ἼΜ6) αἰώνων 111, 1 ς 7, 
εἰς γένεας αἰωνος 23, τοό, 2ς3. 7 εἰς γενεᾶς τῶν αἰώνων 

248. (οπιρὶ. 

ΧΧΧΙΝ. τοῖς ΠΟ αὐτὴν] τοις δρυνν ἄντην ςξ, 2ς4. 

1. ἠῶ Κυρίς] ἐναντίον Κυριᾳ τρς. 

ἔναντι Κυριου 248. (ογηρί. ὁμόνοια) ομονοιαν 248. Οομμρὶ. 

σια 308. φιλία Ομιγίοίι. ν. 238ο. φιλία} φιλιαν 248. Οομηὶ. 
ψελια (Πς) 308.. τῶν τλησίον} τῶν τλησίων 1ςς, 1 ς7. ΑἸά. του 
τῦλησιον 2148, 2108. Οοπιρὶ. καὶ γυνὴ καὶ ἀνὴρ] κατ᾿ ἀνὴρ καὶ γύνη 

448, 2ς3. ΟΟΙΡΙ. γυνὴ ὅς. δά ἤη. οοη).} γυνὴ ἀνδρὶ συμπεριφερό- 

μένη Οβιγίοίε. χὶ. 142. ἑαυτοῖς συμπεριφ.} ἀλλήλοις συμπεριῷ. 
ΟΒιγίοίε. ν. 28ο. 

ομου- 

τῷ διανοηματα αὐὖ- 

καὶ ἀνθρώπων ργαεηλτι.. 

11. Τρία δὲ εἴδη] α δὲ Αἴδαη. ἢ]. ρατῖ. ἱ. Ρ. 28. 
σα---ζωῇ αὐτῶν] κα οὐπὶ ἱητειτηδά, Αἰῇδη. 1. οἶξ, 
και τού, 248. Οοιπρὶ. (ΑΙεχ, ἴῃ οἰιαγαέξ, τηΐπογς.) 

καὶ προσώχϑι. 
γέροντα ῥτατηΐ. 

᾿ μοιχὸν) [βῶρον 

,.23. ἐλατ]άμ. συνέσει] ἐλατῆεμ. ἐν συνέσει 4 ς3. 
ΠΠ1. Ἐν νεότητι) Ργαεπηΐτ. ἃ 55, ιού, τξξς, 1ξ7) 2ζ4, 206. Αἴεχ. 

ΣῈ σον 248. Οοπιρὶ. ἃ ἐν νεότητί φου (ουπὶ σου ἴῃ Ἄοἢαγ. πηΐη.) ΑΙεχ. 

οὐ συναγήοχας οὐ συνήγαγες 248. ΟΟμρΡΙ. εὗροις] ευρης τού; 248, 

οὔ. Ὁοπιρὶ. ΑἸά. “ἐν τῷ γήρῷ σου) εν τω γῆρει σου ςς, 254, 206. 
ΙΝ. ἐπιγνῶνα!] γνωναι 448. Οοιρρὶ. 

Υ. Ὡς ὡραῖα γερόντων σοφία] κα ΔΙά. 

ΨΙ. Κυρίου] ροίξ πᾶπο νοςεαι ἐδαυΐτυτ αἰτυϊαθ: περι γυναικος το- 

νηρας. 155. 
ΨΠ. ᾿Ἐννία ὑπονοήματα] ἐννεα διανοήματα ῖ 87. ἐν καρδία] 

“ἢ Μοὺ ἐς, τοό, 1ς7, 248, 2ς3,) 254. ΟοπηΡὶ. ἐν τῇ καρδίᾳ μα ΑἸεκ. 
καὶ τὸ ϑέκακον) και τὸ δευτερον 2:4. ἐπὶ γλώσσης] απο γλωσσης 

11. ἐπι γλωσσὴ 23. ἔν τὴ γλωσσὴ μου 248. (οιῃρ!. -Γ μου ἴὰ 

ἴῃ οδαγαίς. πος Αἰοσχ ὧν ρωπὸος ὅζς. δΔἀ ἤη. οοπ}.} α τού. εὑ- 

φραιν. ἐπὶ τέκνοις] ἐπι; τεχνοῖς εὐφραιν. 248. ΟΟπιρ. ἐπὶ τῇώσει] ἐπὶ 
τΐωσεις (ἴοτ. τ]ωσης) 23. 

Ι11. αὐτῇ} εάντε 23) 55, τού, :ςξ, 1ς7, 248, 253» 254 296. 
Οὐοπλρὶ. ΑἸεχ. 

1Χ. ὃς εὗρε] α ὃς ΑἸά. ὁ διηγάμενος] ὁ λέγων ΟἸμγίοί. ἢ. 3.54. 
ΧΙ. Φόβος Κυρίου] αγαπήσις δὲ Κυριου 248. Οομηρί. ἀγάπησις 

Κυρίου Αἰεχ. ὑπὲρ τᾶν ὑπερέδαλεν} τσαντὰα υπερεδαλε ςξ,) 264. 
Ομιγίοίς. χὶ. 218. ὑπὲρ πάντα υπερεδαλε τού, τξξ»1 47, 308. ὑπερ 
ὥαντα νυπερεξαλεν εἰς φωτισμὸν 248. Οοπιρ. Ἐ εἰς φωτισμὸν ἰμ 
οδιαταές. πηῖῃ. ΑΙεχ. ὁ κρατῶν] ργβεπηἶτι. καὶ ς ς. τού, 154, 157. 354) 
206,308. αὐτξ}] αὐτοῦ 248. Οομρὶ. αὐτῆς ΑἸεχ. τίνι ὁμιοιωϑή- 

σεται] - φοῦξος Κυριου αρχῆ ἀγαπησεως αὐταὶ τσιςις δὲ ἀρχῇ κολλη- 

σεως ἀντ 248. (οπιρὶ. (ΑἸεχ. ἴῃ οδαγαθς, πηϊποσα.) 

ΧΙΠ, Πᾶσαν πληγὴν] ργατηϊῖ. καὶ ςς.᾿ 
ΧΙΝ. Πᾶσαν ἐπαγωγὴν] ΡῬΥΘΠλ, καὶ ξζ) ᾿ς ζ, 157» πε Εν 

208. Αἰεχ. καὶ μὴ ἐπαγωγὴν] α ({πρρἱεῖ. ἴῃ πιᾶγρ. 20 4. π᾿) τού. 
ΟΧΝ. ὑπὲρ κεφαλὴν] ὑπὲρ κεφαλης τς ς. ΟΠ. ὑπὲρ ϑυμὸν] 

ὑπερ ϑυμὼν τ. ὑπὲρ ϑυμξ Οοηρὶ. τ ἢ 
ΧΥΙ. λέοντι χαὶ δράκοντι] ων άνα και “λέοντι 283. εὐδοχῆ- 

---. --.« -- 

ΚΕΦ. Χχγγ, 

26. 2). 

28. 

20. 

30. 

31. 

32. 

38᾽ 

34. 



- 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΝ, 
Φ. ΧΧΥ. 

ω ι7.: χαὶ δράκοντι εὐδοχήσω, ἢ ἢ ἐνοιχῆσαι μετὰ γυναικὸς πονηρᾶς. Πονηρία ψυναιχὸς ἀλλοιοῖ τὴν. ὅρα-. 
ι8. σιν αὐτῆς, χαὶ σχοτεῖ τὸ πρόσωπον αὐτῆς ὡς σάχχον. ᾿Αναμέσον τῷ π“λησίον αὐτῇ ἀναπεσεῖται 
19. ὃ ἀνὴρ αὐτῆς, χαὶ ἀχέσας ἀνεςέναξε πειχρά. Μικρὰ “΄ἄσα κακία πρὸς χαχίαν γυναιχόρ' χλῆρος 

,ο. ἁμαρτωλξ ἐπιπέσοι αὐτῇ. ᾿Ανάξασις ἀμμώδης ἐν “ποσὶ ἘπΕσ υ ερθῖαι ὅτως γυνὴ γλωσσώδης ἀν-- 

ἀι.4. δρὶ ἡσύχῳ. Μὴ τπροσπέσης ἐπὶ χάλλος γυναικὸς, χαὶ γυναῖκα μὴ ἐπιποϑήσης. ᾿Οοργὴ χαὶ ἀν- 

24. αἴδεια χαὶ αἰσχύνη μεγάλη, γυνὴ ἐὰν ἐπιχορηγῆ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. Καρδία ταπεινὴ χαὶ πρύσ- 
ὠπὸν σχυϑρωπὸν χαὶ π“ληγὴ χαρδίας γυνὴ πονηρά" χεῖρες πταρειμέναι χαὶ γόνατα πιαραλελυ- 

24. μένα, ἥτις οὐ μαχαριεῖ τὸν ἄνδρα αὐτῆς. ᾿Απὸ γυναιχὸς ἀρχὴ ἁμαρτίας, καὶ δ αὐτὴν ἀποῦγή- 

ας. 46. σχομεν πσάντες. Μὴ δῷς ὕδατι διέξοδον, μηδὲ γυναιχὶ πονηρᾷ ἐξεσίαν. Εἰ μὴ πορεύεται κατὰ ἼΣ Χοὺς ν 

χεῖρά σε, ἀπὸ τῶν σαρχὼν σὰ ἀπύτεμε αὐτήν. δὰ 

β ι:. 2. ΓΎΝΑΙΚΟΣ ἀγαθῆς μαχάριος ὁ ἀνὴρ, χαὶ ἀριϑ μὸς τῶν ἡμερῶν αὐτὰ διπλάσιος. Τυνὴ ἀνδρεία 

3. εὐφραίνει τὸν ἄνδρα αὐτῆς, καὶ τὰ ἔτη αὐτῇ πληρώσει ἐν εἰρήνη. Γυνὴ ἀγαϑὴ μερὶς ἀγαϑὴ, ἐν με- 
τς 4. ρίδι φοδεμένων Κύριον δοϑήσεται. Πλεσίε δὲ χαὶ πτωχβ καρδία ἀγαθὴ, ἐν παντὶ χαιρῷ πρόσ- 

ς. ὠπὸν ἱλαρόν. ᾿Απὸ τριῶν εὐλαξήϑη ἡ χαρδία με, χαὶ ἐπὶ τῷ τετάρτῳ προσώπῳ ἐδεήϑην" διαξο- δι δ.» 
6. λὴν πύλεως, χαὶ ἐκκλησίαν ὄχλου, χαὶ χαταψευσμὸν ὑπὲρ ϑάνατον, πάντα μοχϑηρά. "Αλχγὸς Δ5 σα.) 

,. χαρδίας χαὶ ππένϑος γυνὴ ἀντίζηλος ἐπὶ γυναικὶ, χαὶ μάςξ γλώσσης πᾶσιν ἐπιχοινωνᾶσα. Βο-- 

8. οξύγιον σαλευόμενον γυνὴ πονηρὰ, ὃ χρατῶν αὐτῆς ὡς ὁ δρασσόμενος σκορπίου. ᾿Οργὴ μεγάλη 
9. γυνὴ μένυσος, χαὶ ἀσχημοσύνην αὐτῆς οὐ συγχαλύψει. Πορνείχ γυναικὸς ἐν μετεωρισμοῖς ὀῷ--. 

το. ϑαλμῶν, χαὶ ἐν τοῖς βλεφάροις αὐτῆς γνωσθήσεται. Ἐπὶ ϑυγατρὶ ἀδιατρέπ]ῳ ςερέωσον φυλα-- 

χα, ἄὴν, ἵνα μὴ εὐρᾶσα ἄνεσιν ἑαυτῇ χρήσηται. ᾿Οπίσω ἀναιδὲς ὀφϑαλμδ φύλαξαι, χαὶ μὴ ϑαν- σι9 «αὐτὴ 2 

] ΤΣ μάσῃς ἐᾶν εἰς σὲ πλημμελήσῃ. Ὡς διψῶν δδοιπόρος τὸ ςύμα ἀνοίγει, χαὶ ἀπὸ παντὸς ὕδκτοῦ ον Δροας 

ἮΣ τῷ σύνεγγυς πίεται, χατέναντι παντὸς πασσάλου χαϑήσεται, καὶ ἔναντι βέλες ἀγοίξει φαρέτραν. 

13. 14. Χάρις γυναικὸς τέρψει" τὸν ἄνδρα αὐτῆς, καὶ τὰ ὀςᾷ αὐτῇ “αγεῖ ἡ ἐπιςἡμη αὐτῆς. Δόσις Κυ- ἔστ μιᾶλο 

ις. βίου γυνὴ σιγηρὰ, χαὶ ἐχ ἔςιν ἀγτάλλαγμα πεπαιδευμένης Ψυχῆς. Χάριὸ ἐπὶ χάριτι γυνὴ αἰ- 

σω] εὐδοχησε 111. εὐδοκησαι 23, ςς, τού, τς ς, 254. 206. εὐδοκω 248. 11. καὶ τὰ ἔτη αὐτῷ] καὶ τὰ ἐτὴ της ζωης ἄντε 448. Οοπιρὶ. 
ες ἢ ΞΗΟΟΠΙρΡΙ. εὐδοκησας 3.08. ἢ ἐνοιχῆσαι} ἢ συνοιχησαι 23, ςς, (1τςς. ΠῚ. Γυνὴ ἀγαϑὴ] γυνὴ ἀνδρεια καὶ αἀγαϑὴ τοῦ. μερὶς ἀγαϑὴ] 
᾿ ίοτ. συνηκησα!) 1ς7, 248, 2ο6. ΟοπΊρὶ. ΑἸεχ. ἢ οἰκησαι τού. Ἔ ἐν σαντι κάιρω Ὡροσωπὸν ἰλᾶρον τοό. φοῦδαμ. Κύριον] φοξεμ. 

ΧΥ]. ἀλλοιοῖ) αλλοτριοι 248. Οοπηρὶ. τὴν ὅρασιν αὐτῆς) τὸ τον Κυριον ες, 248, 254. (ομηρ!. ΑἸεχ. 

Ὡροσωπον αὐτῆς 1 ς7, 248. Οοπιρὶ. τὸ πρόσωπον αὐτῆς] τὴν ὁρᾶσιν ΙΝ. καρδία ὠγαϑὴ) “Ὁ προς Κυριον 248. Οοπιρὶ. (ΑἸεχ. ἐπ οἶαγ, 
ἢ ἄντης 224. ὡς σάκκον] ὡς ἀρκος 83, 55, ιοό, τςς, 1:7, 248, 2 53; τλΐηοτε.) τρόσωπον ἱλαρόν) τροσωπὸν ἔχοντες ἐλαρον γανριασουσιν 

454, 296. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. 248. Οομρ!. - ἔχοντες γαυριάσουσιν ἴῃ οἰαγαξξ. τηΐποτς ΑΙεχ. 
Π ΧΥΤΙῚ. τῷ πλησίον) των τόλησιον 248, 253. Οοιηρί. ἀναπεσεῖ- Υ. εὐλαξδήϑη] ευλαδηϑησεται 206, 3.98. ἡ καρδία μου] μου ἡ 

φῶ} ἀνέπεσεν τξς. ὁ ἀνὴρ αὐτῆς] ργαπιπῖ. καὶ τς, καὶ ἀκά- καρδια 248. (Ομηρ!. ,α ἡ Αἰδθχ. ἐδεήθην} ἐφοδηϑὴν 111, ς ς, τού, 
σας] α καὶ τςς. καὶ ἀκεσιως 248. (πρὶ. καὶ ακέσασα Δορό. ἄνε:. ιξςς, 1ς7, 248,2 ς3, 296. (οπιρί. χαταψενσμὸν) καταψευσμὼν (εχ 
ξίναξε] αναςεναξει 248. Οομρ!. τοικρώ] σικρος 1ςς. δὲ αὐτὴν 248. οὐοττ. ΔῸ δϑάθπ) π).} τ ςς. 
(οπρὶ. Υ]. [Αλγος καρδίας} αχϑὸς καρδιας 248. (οπιρὶ. κλγεδ χαρ τ, 

ΧΙΧ. ἐπιπέσοι] ἐπιπεέσει τς ς- αὐτῇ] ἐπ᾿ αὐτὴ τού. διας 253. ἐπὶ γυναικὶ] α ἐπι 248. (οαιρὶ. 
ΧΧ. ᾿Ανάξασις ἀμμώδης] ργαποιῖιι. ὡς 448. Οὐοπηρ!. ἐν ποσὶ] 1. Βοοζύγιον) ὡς ζυγιον τοό. ἧς ὁ ϑραασόμενος] α ὁ ςς, τού, 

ἐπὶ ποσὶ (οπιρί. τρεσδυτέρου] τρεσῦντου 248. Οοπῦρ. γυνὴ--ὀ ἀὯ448, 24. Οοπρρὶ. ΑΙεχ. σκορπίου] ἀπὸ σκορπίου τξς. 
ἡσύχῳ  ανὸνι πσυχω γυνὴ γλωσσωδης 157. ἀνδρὶ ἡσύχῳ] ρεαπία, ὀ ΠῚ. γυνὴ μέϑυσας] Ἐ καὶ ρεμδας 448. Οοπιρί. (ΑἸοχ. ἐπι οβα. καὶ 2ς3. ᾿ τηϊηογο.) “καὶ ἀσχημοσύνην]. καὶ τὴν τοῦ ἐρυθρόν 248. Ο(ομηρὶ. 

ςμ- ᾿ ΧΧΙ. ἐπὶ κάλλος] προς καλλος 33,343. ἐπὶ τού. ἐπὶ καλλὴ ἃ συγκαλύψει] οὐ μὴ συγκαλυψη ιούό, 157. οὐ μὴ συγχαλυψεῖ τς. 
τιξξ. εἰς καλλος 248. Οὐρὶ. καὶ γυναῖκα] - εν κάλλει ςς,΄Ιοό, ΑἸἰεχ. δ ἰ συγκαλυπῖη 253. 8 ; συγκαλύπήει. ΟΙςηλ. Αἰεχ., Ρ. 187. 
(ας ς. ἴοτ. καλλη) 1 ς 7, 254, 296, 308. Αἰά. ΑΙεχ. μὴ ἐπιποϑησης] ΙΧ, ἐν μετεωρισμοῖς]) ἐν μετεωρισμῷ Αἴεκ. ΟἸειη. ΑἸεχ. ρι9ρῳ. 'ὶ!ἪὉ " 

τα ΜΗ ἀπιϑυμησης 58» 354, 306. Ἔ εἰς τρυφὴν 248. Οοπιρὶ. : Χ, ἀδιατρέπ]ῳ] ἀδιατρέπϊως ΑΙά. ἄνεσιν] ἀναπαυσιν ςς, 2 (4. 
Ἂν" αὐτὴ Ὁ Ε ΧΧΙΠΠ, χεῖρες παρειμένα!] χεῖρες τονηρᾶι τιοό. οὐ μακαριεῖ]} ΧΙ. πλημμελήσῃ] τλημμελήσει δίεχ. 

ἷ τ γ Χ}}95 οὐ σαρακαλεσει “4: ὉΟμΡΡΙ. τὸν ἄνδρα αὐτῆς] -Ἐ ἐν ξένωσει 248. ΧΙ]. ὁδοιπόρος] οδοιποροις 254. τὸ ςόμα ΕΝ α τὸ ὃς, τοό, 
Οοπρρὶ. μ 1ξξ, 157, 248, 2ς4. ΟΟΙΏΡΙ. ΑΙεχ. ἀνοίγει} ανοιζει τς, τού, ἵς ς, «μα 

ΧΧΥ. Μὴ δὼ ἢ μη Αἰδβη. ἱ. 627. ὅϑατι διέξοδον] ἴτ. 248. 17, 248, 253. 254, 206. Αἰεχ. ἀνοίξει εὐρων πηγὴν 248. Οομρὶ. 

ἰ ΟοΡΙ. ἐξμσίαν] παρρήσιαν 43. Ἰού, 1ςξ») 157, 2ζ3, 254... αβ- κατέναντι) Ργαεπη και τξς. 

ρῆσιαν εζοδου 248. ΟοιΡΙ. (ΑἸεχ. οὐπὶ ἐξόδα ἴῃ οἰογδέϊ. αγΐποτε.) ΧΙΠ. τὸν ἄνδρα αὐτῆς} α τὸν τξςς, 548, 296. Οοπρρὶ. Αἰεχ. καὶ 

ΧΧΥῚ. Εἰ μὴ ὴ πορεύεται] εἰ εἰ μη πορευη 1.03. απὸ τῶν σαρκῶν σὰ)] τὰ ὁξᾶ αὐτῇ] και τά οςα αὐτῆς τςς. ἢ ἐπιγήμη αὐτῆς] τὴ ἐπιξΉμῈ 
ἐκ τῶν σαρκὼν σα 234.. ὠπότεμε αὐτήν] “- διδὲ καὶ ἀπολυσον 248. ἀντῆς 23. λἢ τού, 20ό, 308, 
Οοπρὶ. (ΑἸεχ. ᾿π ομαγδές. τηΐπογε.). ΧΙΝ. γυνὴ σιγηρὰ]} γυνη σιδηρα τοό. -Ἐ καὶ εὐνες 248. ΟΟπιρί, 

᾿ ἫΝ (ΑΙεχ. ἱπ οπαγδέξ. τπϊηοσε.) 

Ι. ὁ ἀνὴρ] α ὁ 308. ΑἸά. καὶ ἀριϑμὸς] καὶ ὁ αριῦμος ἐς. τοό, ΧΥΨ, γυνὴ αἰσιχυντηρὼ) -᾿- καὶ τιςη 348. Οομρὶ. (ΑἸεχ. ἴπ οδᾶγ. τὸς 

185. 1ς7, 248, 253, 296. Οομῃ)ρ]. ΑἸεχ. διπλάσιος) διπλάσιον ΠῚ. ταΐποτς.) ψυχῆς] Ἔ αντης 23, 248, 253. ΟΟπιρ]. .. 

διπλασια 46, 308. [ ' 



ΣΟΌΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 
ΚΕΦ, χχγ 

σχυντηρὰ, χαὶ οὐκ ἔςι ςαϑμὸς πᾶς ἄξιος ἐγχρατᾶς ψυχῆς. - “Ἥλιος. ἀνατέλλων ἐν ὑψίςοις Κυ-- κς. 
: Ν Ἶ “ ν 2 » Ζ. κ᾿ 3 ᾿ 3 

ρίε, χαὶ χάλλος ἀγαϑης γυναικὸς ἐν χόσμῳ οἰχίας αὐτ, Λύχνος ἐχλάμπων ἐπὶ λυχνίας ἁγίας, 
-- 2 ΝΝ ε ΄ ’ ζ4 ,; ᾽5΄5ἼἷἯἯ᾽Ἑ" ’ 3 “4 ) 

χαὶ χάλλος προσώπου ἐπὶ ἡλικίᾳ ςασίμη. Στύλοι χρύσεοι ἐπὶ βάσεως ἀργυρᾶς, χαὶ -ππόδες 18. 
17. 

τ 7 3 - ᾽ Ν ν ΄ ε “ . ΣΝ ὦ ᾿ " : ἱ 

ὡραῖοι ἐπὶ ςέρνοις εὐφαϑας. ᾿Ἐπὶ δυσὶ λελύξηται ἡ καρδία μὲ χαὶ ἐπὶ τῷ τρίτῳ ϑυμές μοι ἐκχ.- 8. 
φ κ' ὃς ὃν 3 ὃς “ 

ἤλϑεν' ἀνὴρ “ππολεμιςὴς ὑςερῶν δὲ ἔνδειαν, καὶ ἄνδρες συνετοὶ ἐὰν σχυξαλισϑῶώσιν' ἐπανάγων ἀπὲ 
ΝΝ »Ν ε ΄ ε ΄ ε ΕΝ 9. ε ΄ , “Ι- “΄ Α Γ᾿ γραθουν, , . 

δικαιοσύνης ἐπὶ ἁμαρτίαν, ὁ Κύριος ἑτοιμάσει εἰς ῥομφαίαν αὐτόν. Μόλις ἐξελεῖται ἔμπορος ἀπὸ 20. 
: ΄ Ν 7 2 ε : 

πλημμελείας, χαὶ οὐ δικαιωθήσεται χάπηλος ἀπὸ ἁμαρτίας. 

ΟΧΑΡΙΝ ἀδιαφόρου ππολλοὶ ἥμαρτον, καὶ ὁ ζητῶν «ληϑύναι ἀποςρέψει ὀφθαλμόν. ᾿Αγαμέσον τ. 2. 
8 

»Φ 9- “: Ξ 

"“, Ἦ 2 ΄ ’΄ Ν᾿» "“Ὃ 

ἁρμῶν λίϑων παγήσεται πάσσαλος, καὶ ἀναμέσον πράσεως χαὶ ἀγορασμᾶ φυντριξήσεται. ἁμαρτίᾳ. 
. 4ω“7- ΄ ᾿ Ν, Ν 9 ’ φ9ΦΨ. μὦ Η 

Ἐὰν μὴ ἐν φέξῳ Κυρίε χρατήση κατὰ σπεδὴν, ἐν τάχει χαταςραφήσεται αὐτῇ ὃ οἶκος. Ἔν σεί. 3 
Ὡ δ ἢ» ᾿ς Φ ΓῬ . 3 9 ΄ 2 ω ΡΩΝ ΄ ΄ 

σμαᾶτι χοσχίνδ θίάμενει χοπρία, ὅτως σχυθαλα ἀγνώρωπδ εν λογίσμῳ ἄὐτξϑ,ι Σχευη χερᾶμξεως δοχι.-. ς. 

μάζει χάμινος, χαὶ πειρασμὸς ἀγϑρώπϑ ἐν διαλογισμῷ αὐτᾶ.. Γεώργιον ξύλε ἐχφαΐίνει ὃ χαρπὸς. 6. : 
αὐτῇ, ὅτως λόγος ἐνθυμήματος χαρδίας ἀγθρώπα. Ἱρὸ λογισμᾶ μὴ ἐπαινέσης ἄνδρα, ὅτος γὰρ 7 
πειρασμὸς ἀνθρώπων. Ἐὰν διώχης τὸ δίκαιον, χαταλήψη, καὶ ἐνδύσῃ αὐτὸ ὡς ποδήρη δόξης. 8. ὴ 

Πετέινὰ πρὸς τὰ ὅμοια αὐτοῖς χαταλύσει, χαὶ ἀλήϑεια πρὸς τὰς ἐργαζομένους αὐτὴν ἐπανήξει. 9 
Λέων ϑήραν ἐνεδρεύει, ὅτως ἁμαρτίαι ἐργαζομένους ἄδικα. Διήγησις εὐσεξδς διαπαντὸς σοφία, 1ο.11, 

ὃ δὲ ἄφρων ὡς σελήνη ἀλλοιᾶται. Εἰς μέσον ἀσυνέτων συντήρησον χαιρὸν, εἰς μίσον δὲ διανοῦυ-. 12. 

μένων ἐνδελέχιζε, Διήγησις. μωρῶν προσόχϑισμα, χαὶ ὁ γέλως αὐτῶν ἐν σπατάλῃ. ἁμαρτίας: 12. 
Λαλιὰ πολυόρχϑ᾽ ὀρϑώσει τρίχας, χαὶ ἡ μάχη. αὐτῶν ἐμφραγμὸς ὠτίων. Ἔχχυσις αἵματος μά- 14.1:. 

χὴ ὑπέρηφάγων, χαὶ ἡ διαλοιδόρησις αὐτῶν ἀχοὴ μοχϑηρά. ὋὉ ἀποχαλύπ]ων μυςήρια ἀπώλεσε τι6. 
σίξιν, καὶ οὐ μὴ εὕρῃ φίλον πρὸς τὴν ψυχὴν αὐτῇ, Στέρξον φίλον, χαὶ πσιςώϑητι μετ᾽ αὐτῶ" 17). 

ΧΥῚ. -Ἥλιος ἀνατέλλων] - κοσμω τς). ἀγαϑῆς γυναικὸς] τ. 
248. Οοπηρ. οἰκίας αὐτξ] οἰκιας αὐτῆς 23) ξς, τοῦ, τς ς, 1ς7, 248. 

: Οοηνρὶ. Αἰεχ. 
ΠΝ ΤΠ καὶ κάλλος τῤοσώπου] καὶ καλλος τρο τρόσωπου τοῦ. 
ΧΝΠΠ. Στύλοι χρύσεοι) ςυλοι χρυσεως 111. ἐπὶ βάσεως] ἐπι- 

δάσεως (ἢς) τιο6. ἐπὶ βάσεως ἀργυρᾶς] ἐπι βασεσιν αργνραις 248. 
Οοπιρί. ἐπὶ ςέρνοις] ἐπι ξερνους 2ς4. ἐπὶ πτέρναις ΑΙεχ. εὐςα- 
95] εὐζαϑέεσι" τέκνον ἀχμὴν ἡλικιας σὰ συντηρῆσον υὑγιη" χαὶ μὴ δὼς 
ἀλλοτρίοις τὴν ἰσχὺν σου" αἀναζητησας “σαντος τεδιου εὐγεων κληρον, 
σπειρε τὰ ιδια σπέρματα πεποιθὼς τῇ εὐγένεια σου" ουτὼως τὰ γεννη-. 

ματὰ σου σεριοντα, καὶ παρρησίαν εὐγενείας ἔχοντα μεγαλυνουσι" 
γυνὴ μισϑια ἰσὴ σιαλω λογισθήσεται, ὑπανδρος δὲ τπυργος ϑανατου 

τοις χρωμένοις λογισϑησετὰ!" γυνὴ ἀσεξης ἀνομω μερις δοϑήσεται, εὖ: 
σεξης δὲ διδοται τω φοξεμενὼ τον Κυριον" γυνὴ ἀσχημὼν ατιμιαν κατα- 
τρίψει" ϑυγατηρ δὲ εὐσχήμων καὶ τὸν ἄνδρα ἐντραπήσεται" γυνὴ αδια- 
τρεπῖος ὡς κυων λογισθήσεται" ἡ δὲ ἔχασα αἰσχυνὴν τὸν Κυρὶον φοθη- 
ϑησεται" γυνὴ ανδρα ἰδιον τιμωσα σοφὴ τᾶσι φανησεται" ατιμαζάσα 
δὲ ασεδης ἐν ὑπερηφανία τασι γνωσθήσεται" γυναικος ἀγαϑὴς μακα- 
ριος ὁ ἀνηρ' ὁ γαρ ἀριϑμος των ἐτῶν αὐτε διπλασιος ἐγαι" γύνη μεγα- 

“λοφωνὸς και γλωσσωδὴς τοολεμίων εἰς τροπὴν Μεωρηϑησεται" ανϑρωπου 

δὲ σαντος ψνχη ομοιοτροπος τετοις πολέμου ἀακαταςασιαις τὴν ψυχὴν 
διαυτηϑηδεται. 448. ἔς, πἰῇ εἰς πολεμίων τροπὴν, Οοπιρὶ. εὐςαϑεις 
268: Τέκνον ἀκμὴν ἡλικίας σε συντήρησον ὑγιῆ, καὶ μὴ δῶς ἀλλο- 

τρίοις. τὴν ἰσχύν σου. ᾿Αναζητήσας παντὸς πεδίου εὔγεων κλῆρον, 
σπεῖρε τὸ ἰδια σπέρματα, τοεποιϑὼς τῇ εὐγενείᾳ σε. Οὕτως τὼ γεννή- 

ματά σε περιόντα καὶ τοαβῥησίαν εὐγενείας ἔχοντα μεγαλυνᾶσι. Γυνὴ 
μισϑία ἴση σιάλῳ λογισθήσεται" ὕπανδρος δὲ πύργος ϑανάτου τοῖς 
χρωμένοις [λογισϑήσεται). Γιψὴ ἀσεξὴς ἀνόμῳ μερὶς δοϑήσεται" εὑ- 

σεθὴς δὲ δίδοται τῷ φοδεμένῳ τὸν Κύριον. Γυνὴ ἀσχήμων ἀτιμίαν καῖα- 
τρίψει" ϑυγάτηρ δὲ εὐσχήμων καὶ τὸν ὥνδρα ἐντραπήσεται. Γυνὴ ἀδιά- 
τρεῖος ὡς κύων λργισϑήσεται" ἡ δὲ ἔχουσα αἰσχύνην τὸν Κύριον φοβη- 
ϑήσεται, Γυνὴ ἄνδρα ἴδιον τιμῶσα σοφὴ πᾶσι φανήσεται ὠτιμάζασα 
δὲ ἀσεδὴς ἐν ὑπερηφανίᾳ πῶσι γνωσθήσεται. Γυνὴ μεγαλόφωνος καὶ 
γλωσσώδης ὡς σάλπιγξ, πολεμίων εἰς τροπὴν Ψιωρηϑήσεται. ᾿Ανϑρώ- 
που δὲ τοαντὸς ψυχὴ ὁμοιότροπος τούτοις, πολέμου ἀκαταςασίαις τὴν 
ψυχὴν διαιτηϑήσεται. 'π σμιατδξξ, τηΐποτε Αἴδχ. 

ΧΧΝΠΠ. ἡ καρδία μου] μου ἡ καρδια α3, 448, 253. Οοπιρί. δὲ᾽ 
ἔνδειαν} δι᾿ ἐνδειας 4οό, 3.98. ἐπανάγων} ἐπαγαγων τςς. ἐπὶ 
ἁμαρτίαν] εἰς αμάρτιαν 248. Οοπηρ!. εἰς ῥομφαίαν αὐτόν] αντὸν εἰς 
ρομφαιαν 248, 2ς3. Οοπνρὶ. 

“.»-»--“- . 

ΧΧΙΧ. ἐξελεῖται] ἐξαιρειται 448. Οοιηρί. καὶ οὐ δικαιωϑήσε- ᾿ 

παι] καὶ οὐ μη. δικαιωϑησεται αορό. απὸ ἁμαρτίας] περὶ ἁμαρτίας “ΤῊΝ 
(οηῖιι. Αροῖ. 118. ἵν. ς. 6. 

᾿ ᾿Ὶ 

Ι. καὶ ὁ ζητῶν] α ὁ τςς. ἀὀπορρέψει ὀφθαλμόν] ἀπορρεψης φω- 
τισμὼν (ἢς) τςς. -" αὐτῇ 4248. (ΠΡ. - 

Π. ἁρμῶν λίϑων] αρμωὼν λιϑίινων 248, 2:3. (οπιρί, . ἁμαρτία] ψ . 
Ρτδτηϊῖ, τσάσα ςς. ΔΗ ᾿ 

1Π. κρατήσῃ) κρατήσει τς ςγ 307. αὐτὰ ὁ οἶκος] ὁ οἰκὸς, αὐτὴς 

43, 2 ς3. ἮΝ 
ΙΝ. Ἐν σείσματι] ἐν ηματι 2:3. διαμένει) διαμενη τς ς. δια“ 

μενεῖ αοό. ἅτως σκύξαλα] 5τως σκυλα 248. Οοπιρὶ. - ἐν λογισμῷ ὁ 
αὐτξ} εκ λογισμα αὐτῇ 23. ἐν διαλογισμῳ αὐτῇ 553. ΄. ως Ἢ 

ν. Ὅοηι. ς. 6. ττ. τού. Ὠεεϊε τοτίτη οοτηπιᾶ αξ4ᾷ. Σκεύη] ῥια- 
πηἶττ. ὡς (υἱ νἱάστυτ) τς ς. ϑοχιμκάζει] δοκιμάσει ΑΙεχ. καὶ τει- 
ρασμὸς ὅς. δὰ ἔπ. ςοπι.Ἶ εἰ ἀονεῖπες ἠωβοτ επί σεῖο. Οτρεα. ἷν. 616. 

ἐν διαλογισμῷ αὖτ] ἐν λογισμὼ αὐτὰ ςς, τξς. ΑΙεχ. .. ε 
ΝΙ. ἐκφαίνει] ἐκφανεῖ ς τ» 2:4. ἅὅτως λόγος] ἐτῶς λογισμὸς 2ἢ υ ἢ 

248, 253. Οοπιρὶ. «τὸς λογος τξς. κα λογος 308. καρδίας] καρ- 
δια ΠΠΙ. καρδιαν 232. ΑΙεχ. ἐν καρδια 248. (οπιρὶ. οἰ τὸν ὗν 

ΝΙΙ]. μὴ ἐπαινέσῃς] μὴ ἐπαινέσεις τς). μὴ ἐπαίνει ΑΙεκ. τος 

γὰρ} ἕτως γαρτςς. ἀνθρώπων] τνῶν (Π0) τξς. σοὶ 
ΝΙΠ. ᾿Εὧν ϑιώκης} εν διωκεις 307.. καταλήψη) κατάληψει 

τςς. -Ἐ αὐτο 248. Οοπιρι. καὶ ἐνδύσῃ] καὶ ἐνδυσει τςς. . αὐτὸ] 
. ἄντω 1τξς. 

ΙΧ. ὅμοια αὐτοῖς] ὁμοια αντῆς τού. ὅμοια αὐτῶν Αἷεχ. χάτα: 

λύσει] καταλυει τού, 1 ς7, 296, 298. τωρὸς τὰς ἐργαζ. αὐτὴν] α αυ- 

τὴν 248. (ΟἸΡΙ. : Ὧν 

Χ. Λίων---οὕτως] αὶ ουπι ἱπίογπηδά, 3083. ϑήραν] ϑυραν 1ς 6: 
ἀμιαρτίαι) ἀμάρτια 23, ςς, τού, (τς ς. υἱ νἰάεῖιτ) τς 7, 248, 253, 307. 
Οοιηρὶ. ΑἸεχ. ἐργαζομένες τοις ἐργαζομενοις 448. Οοπιρί. εῤγᾶ- 

ζομενοις 398. ἄδικα] κακιαν 248. (οπιρί. αδικιαν 3,53. ΕΑ 

ΧΙ. εὐσεξξς}] σοφὰ Αἰεχ. διαπαντὸς σοφία] διάπαντος ἐν σοφια. 

248. (ορὶ. 
.ΟΣΧΠΠ, τροσόχϑισμα ργατρϊεῖ. καὶ Ἰηΐοῦτ πποοβ Αἴεχ. 

ΧΙΝ, Λαλιὰ] λαλιαν τοό. ὀρϑώσει] ἀνορϑωσει ς 5» τού, 188» 

1ς 7) 254, 96, 307,308. ΑΪεχ. ΟΠτγίοῖι. χ. 197. ἡ μάχῃ αὐτῶν] 

ἢ μαχη αὐτε 307. : - ἔ 
ΧΥ. ἀκοὴ μοχϑηρα) ἀκοὴ τονηρῶ 23. ακοη μοχϑήριας ((εἰ ς 

οἷν τηἴογ ἰἸη. δῷ 4]. π}.} τοῦ. ᾿ ν᾿. ὦ 

4} 
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Αφες ἀδίχημα τῷ πλησίον σου, χαὶ τότε δεηϑέντος σου αἱ ὡὁμαρτίαι σε λυϑήσονται. 

ἐὰν δὲ ἀποχαλύψης τὰ μυφήρια αὐτϑ, ἃ μὴ χαταδιώξης ὀκίσω αὐτ. Καϑὼς γὰρ ἀπώλεσεν ἄν- 
ϑρωπος τὸν ἐχϑ ρὸν αὖτϑ, ὅτως ἀπώλεσας τὴν φιλίαν τῇ πλησίου. Καὶ ὡς πετεινὸν ἐκ χειρός 
σε ἀπέλυσας, ὅτως ἀφῆκας τὸν πλησίον, χαὶ ἃ ϑηρεύσεις αὐτόν. Μὴ αὐτὸν διώξης, ὅ ὅτι μακρὰν 

ἀπέςη, χαὶ ἐξέφυγεν ὡς δορχὰς ἐκ παγίδος. Ὅτι ϑραῦσμά ἐςι χαταδησαι, καὶ λοιδορίας ἐςὶ 
διαλλαγή" ὁ δὲ ἀποχαλύψας μυςήρια ἀπήλπισε. Διανεύων ὀφθαλμῷ τεχταίνει χακὰ, χαὶ ὀδεὶς 

αὐτὸν ἀποςήσει ἀπ᾿ αὐτῇ. ᾿Απέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου γλυχανεῖ ςόμα σε, χαὶ ἐπὶ τῶν λόγων 
σου ἐκθαυμάσει, ὕφερον δὲ διαςρέψει τὸ εὅμα αὖτξ, χαὶ ἐν τοῖς λόγοις σου δώσει σκάνδαλον. 

. Πρλλὰ ἐμίσησα χαὶ ὃχ ὡμοίωσα αὐτῷ, χαὶ ὁ Κύριος μισήσει αὐτόν. Ὁ βάλλων λίϑον εἰς ὕψος 

ἐπὶ χεφαλὴν αὐτῷ βάλλει, χαὶ πληγὴ δολία διελεῖ τραύματα. Ὁ ὀρύσσων βόϑρον εἰς αὐτὸγ ἐμ- 

πεσεῖται" χαὶ ὁ ἱςῶν παγίδα ἐν αὐτῇ ἁλώσεται. Ὃ “ποιῶν τρονηρὰ εἷς αὐτὸν χυλισϑήσεται, 

χαὶ οὐ μὴ ἐπιγνῷ πόϑεν ἥκει αὐτῷ. Ἐμταιγμὸς χαὶ ὀγειδισμὸς ὑπερηφάνων, χἀὶ ἡ ἐχδίχησις ὡς 
λέων ἐνεδρεύσει αὐτόν. Παγίδι ἁλώσονται οἱ εὐφραινόμενοι πτώσει εὐσεδῶν, χαὶ ὀδύνη χατανα- 
᾿λώσει αὐτὲς πρὸ τῇ ϑανάτε αὐτῶν. Μῆνις χαὶ ὀργή, χαὶ ταῦτά ἐς! βδελύγματα, χαὶ ἀνὴρ 

ἁμαρτωλὸς ἐγχρατὴς ἕςαι αὐτῶν. 

Ο ΕΚΔΙΚΩΝ παρὰ Κυρίου εὑρήσει ἐχδίκησιν, χαὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτῷ διατηρῶν διατηρήσει. 

ΓΑνϑρω- 

Ἐπ᾿ ἄνϑρωπον ὅμοιον αὐτῷ ἐχ ἔχει 
ἔλεος, χαὶ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῇ δεῖται. νον οἷ σὰρξ ὧν διατηρεῖ μῆνιν, τίς ἐξιλάσεται τὰς 

ἁμαρτίας αὐτὰ: Μγήσϑητι τὰ; ἔσχατα, χαὶ παῦσαι ἐχϑραίΐνων" καταφϑορᾶν χαὶ ϑάνατον, χαὶ 

ἔμμενε ἐγτολαῖς. Μνήσθητι ἐντολῶν, χαι μὴ μηνίσης τῷ -“λησίον" χαὶ διαϑήχην ὑψίςου, χαὶ 

πάριδε ἄγνοιαν. ᾿Απόσχε ἀπὸ μάχης, καὶ ἐλατ]ώσεις ἁμαρτίας" ἄνϑρωπος γὰρ ϑυμώδης ἐχκαύ- 

σει μάχην. Καὶ ἀνὴρ ἁμαρτωλὸς ταράξει φίλες, καὶ ἀναμέσον εἰρηνευόντων ἐμξάλλει διαξολῆν. 

» Δ ρο 3 "Ὰ, ᾿, ." 7 ρο “37 

"πος ἀνθρώπῳ συντηρεῖ ὀργὴν, χαὶ παρὰ Κυρίβ ζητεῖ ἴασιν. 

ἀλώσεται] ἀπολειτᾶι 23. 
ΧΧΝΊΙ. Ὁ «ποιῶν τονηρῶ] τοιεντι, τσονηρα 248. Οομηρὶ. εἰς 

αὐτὸν] εἰς αὐτὰ 11], ςς, τού, τςξ, 157, 253, 2ξ4, 2906, 307, 308. 
ἐπ᾿ αὐτὸν 248. ΘΟ. χκυλισϑήσετα!] ἐγκυλισϑήσεται 55, τού, 

ΧΥΤΙ. Στέρξον] ξεναξον τοῦ. 
ΑΙεχ. 
ΧΙ. τὸν ἐχϑρὸν] τον νεκρὸν 157. αἰπώλεσας) ἀπωλεσεν 23, 

248, 23, 296, 308. Οοπιρί. τὴν φιλίαν τὰ τλησίου) τὸν τολησιον 

οὐ μὴ καταδιώξης] α αὶ τς, 308. 

᾿ς ρόμα σε] ξομα αντε 23, 23» ἐν 

αὐτὰ 248. Οοτρί. τῇ τλησίου] τε τῦλησιον 23, ξεν τοῦ, τς, 1.7, 147,24. αὐλισϑήσεται Οοπιρί. καὶ ἐὶ μὴ ἐπιγνῷ] καὶ καὶ μη γνω 
254. ΔΙεχ. ςςγ 254. πόϑεν ἥκει] σοϑὲν ἡξει 296, 308. 

ΧΙΧ. ἀπέλυσας] ἀπωλεσας 17. ἀπολυσας 248, 307. ελυσας ΧΧΥΙΠ. ὑπερηφάνων} υπερηφανω 307. καὶ ἡ ἐκδίκησις] ΜΠ 
398. ἅτως ἀφῆκας} ἕτως αφησείς 296. τὸν τλησίον] -ἰ- σε 206. 1ξς. ἐνεδρεύσει] ἐνεδρενει τςς. αὐτόν] αὐτὲς 23, 248. Οοπρὶ. αυ- 
καὶ οὐ ϑηρεύσεις} καὶ εχ, εὑρήσεις (ογ΄. ἀνὰμν 195. καὶ οὐ μὴ ϑη- τῶν τς). αὐτὼ 307. 
θευσης 307. ; ΧΧΙΧ. Παγίδι] ταγιδα τού, 3907. τοτώσει εὐσεξῶν] ργαεαχίς. 

ΧΧ, ἐκ ταγίδος] ἐκ ταγιδὼν τξς. ἐν 248. (ομρὶ. 
ΧΧΙ. Ὅτι ϑραῦσμα] οτι τραυμα 523, ςς»τοό,1 ςς, 157, 248, 553» 

2:4, 307. Οομρὶ. Α]ά4. ΑΙεχ. καταδῆσαι] χαταλυσαι τξς. καὶ 
λοιδορίας] καὶ ἁμαρτιας τοό. ἐςὶ διαλλαγὴ] ες! καταλλαγὴ 1ξξ, 
296, 3.08. μυρήρια] μυρήριον τς ς, 307, 4208. ἀπήλπισε] απωλεσε 

τισὶν 248. οὶ. 
ΧΧΙ]. Διανεύων) καὶ ἐννενων [Π1. ρῥγαβπητῖ. καὶ 307. τεκταίνει} 

τεκταίνεται ςς, 254. τεκταινη (τ. τεκτενὴ) τςς. κακὰ] πονηρὰ 
448, 2ς3. Οοπιρὶ. καὶ ἐδεὶς αὐτὸν] και ὁ εἰδως αὐτὸν 248. Οοπιρὶ: 
αὐτὸν] αὐταν τς, τού, τ, 157, 254, 206, 307, 2408. Αἰεχ. . ἀποςή- 

σε) αποςησεται 248. Οοπηρ. ὠπ᾽ αὐτὰ} απ᾿ αντὼν 11]. 

ΧΧΠΙ. τῶν ὀφθαλμῶν σΕ} σε 307. γλυχανεῖ.) βασκανεε τςς. 
το ξόμῶ αὐτῷ ςς, τού, τς 7, 248, 

καὶ ἐπὶ --γόμα αὐτῇ] α οαπὶ Ἰηϊοττηά. (ωρρίει. 
καὶ ἐπὶ τῶν λόγων] καὶ απὸ τῶν λογῶων 

407. ΟΟὨΡΙ. Αἴεχ. 

ἴῃ πραγ. Δ 8]. π}.} τοό. 
307. ἐκϑαυμάσει) ϑαυμάσει 248. ΟοηρΙ. 
214. σκάνδαλον] σκανδαλα 248. Οοπιρὶ. 

ΧΧΙΨΥ. καὶ ἐχ͵ ὡμοίωσα] α καὶ ΑΙά. 

448.. ΟΟΠΡΡΙ. ΠΥ Στ ων 

ΧΧΥν. Ὁ βάλλων) α ὁ 30). ΑΙά. ΑΙεκ. ὁ βαλὼν Ομιγίο. ἱ. 

4652. ἐπὶ κεφαλὴν αὐτῷ} ἐπι τὴν κεφάλην αὐτῇ ἴδ: ἔπι ἈΕΦΩΛῊΣ 

αντε 248. (πρὶ... ἐπι κεφαλὴν εαντε 308. εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτῷ 

ΟἸγίοί. 1. εἶξ, βάλλει] βαλλη τες. ἔδαλε ΟΠ γίοίξ, 1. οἶς. δὲ- 

ελεῖ τραύματα] διαίρει τραυμα 248. (οτρρὶ. διέχει τραυμᾶτος 108. 

ΧΧΨΝΙ. εἰς αὐτὸν ἐμπεσ. .]} ἐμπισ. εἰς αὐτὸν 248. (οπιρ!. ἐμπε- 

σεῖται] πεσειται τοό. ἐν αὐτῇ ἀλώσ.] ἀλωσ. ἐν αὐτὴ 248. (οΠΊΡΪ. 

γο:. Υ'. 

ὕσερον δὲ] α δὲ ςς, 

Ν ΟΕ 
αὐτῷ] ἀντοις ΠΠ|. αὐτὸν 

2 3. μισήσει αὐτόν] ἐμίσησεν αὐτὸν τού, 1ςς. μέσει, 157. λαντον 

Ργοεπητ. ἐπι 296, 3.98. ττώσιν ἀσεξῶν ΑἸά. - 
ΧΧΧ. καὶ ταῦτά ἐς!] καὶ ταυταὰ εςᾶε 17. βδελύγματα] βδε- 

λυγμᾶ 23)18ς.- ἐγκρατὴς ἔςαι] ΠΕ ΡΟΥΤΑΙ, 167. τὸν 

1. Ὁ ἐκδικῶν] ργαγηϊτ, καὶ τοό. τὰς ἁμαρτίας αὐτὰ} τας 

αμαρτιᾶς αὐτῶν ξςς.» 1ς7, 253, 254. διατηρῶν] διαςηρίων (τςς. υἱ 

νἱάεἴιγ) 29ό, 398. διατηρῶν διατηρήσει] διαςηριων διαςηρισει ΠῚ, 68, 

157, 253, 30). ΑΙ4., , διατηρων ςς. ἀ οΣ οὐὰ 
11. ἴΑφες ἀδίκημα] αφες το αδικημα 248. Οοπινρὶ. 

σου] α σου 248. Οοτρρὶ. λυϑήσονται] λυϑήσωνται τξς. 

1Π. παρὰ Σ Κυρίου] παρὰ Θεῷ Ομιγίοίε. νἱϊ. γόᾳ. (ΟΕ ΧΙ. 99.) 
ΙΝ. Ἐπ᾿ ἄνθρωπον] Ργβεπηῖίς. καὶ 248. Οοιμρί. ὅμοιον αὐτῷ] 

ομοιον αυτε τξςς. ἔλεος] ἐλεον 248. (οπῃρὶ. 
Ὑ. σὰρξ ὧν διατηρεῖ  σαρξ τήρει 307. 

ἐξιλάσεται] ργαιπεῖτες. καὶ 248, Ζοό. Οοπιρί. τὰς ἁμαρτίας αὐτῷ] 
τας ἀμαρτιας αὐτῶν ξς. ταις αμᾶρτιαις αὐτε τςς. 

ΝΙ. καταφϑορὰν] ῥταδηηῖτε. καὶ μη μηνισὴς τ τῦλησιον 248. 
Οουρὶ. 

ΝΙΙ. Μνήσθητι ἐντολῶν] μνησϑητι τῶν ἐντολων 2ξ3. 
σίον] τω ἐχϑρω 307. καὶ διαϑήκην] καὶ διαϑηχης τού, 248. (ομηρὶ. 
ΑΙεχ. καὶ παριδὲ] καὶ τιάρειδε ΑΙ4. 

ΨΠΙ. καὶ ἐλατῆώσεις] καὶ εἐλατἼωσης τςς. 
εἐλατ. ἀμαρτιαν 254. ἄνθρωπος γὰρ) α γὙαρ 157. 
1Χ. Καὶ ἀνὴρ} κα καὶ 248. Οοπιρὶ. ταράξει) ταραξὴ τξξ. 

καὶ ἀναμέσον) κ καὶ ΑΙά. 

ςς, 157. 248, 254) 307. Οοπρὶ. ΑΙεχ. εἐκχδαλεὶ τού. 
διαξολήν] διαλογην (οοττ. υἱ ἰη Εάἀ.) 1ςς. 
4Ε 

“ 4 
τῶ ὡλησιον 

μῆνιν] μνημὴν 23. τίς 

τῷ «“λη.- 

ἐλατί. ἁμαρτίας] 

ἐμξαλη τξς. 

3. 

ἐμδάλλει] ἐκξαλλει 43., ΑἸά, ἐμδαλει ΝΣ 
ἀ“- 

9...) ̓  



ἧς 

ΣΟΦΙΑ. ΣΕΙΡΑΧ. 
. 

ΚΕΦ. ΧΧΥΠΠ ,“,4ὦνδτιῷ » 7 νι ᾿ς 5 ἣν “Ὁ 3 ΄ ε “ ὠς ν ν ᾿ : 

Κατὰ τὴν ὕλην πυρὸς ὅτως ἐχχαυϑήσεται, χατὰ τὴν ἰσχὺν τῇ ἀνϑρώπε ὁ ϑυμὸς αὐτῷ εςαι, χαὶ 
»Ὃ ΕῚ 9 “ δ Ἁς, ξ΄ [ω] ᾽ ΕῚ 

χατὰ τὸν πλᾶτον ἀνυψώσει ὀργὴν αὐτϑ, καὶ κατὰ τὴν ςερέωσιν τῆς μάχης ἐχκαυϑήσεται. Ἔρις «τι. 
. ν “ . ᾿. ΄ 2 “ --Ἔτκςτ »».ὼνΝ 7 ὡ 

χατασκευδομένη ἐχχαίει πυρ, χα! μάχῃ χατασπεύδεσα ἐχχέει αἷμα. ᾿Εἂν φυσήσης σπινϑῆρα ἐχ- χ2͵ 
χαήσεται" χαὶ ἐὰν πττύσης ἐπ᾿ αὐτὸν σξεσϑήσεται" χαὶ ἀμφότερα ἐκ τὰ ςύματός σε ἐκπορεύεται. 

Ψίϑυρον χαὶ δίγλωσσον χαταρᾶσϑαι, «πολλὲς γὰρ εἰρηνεύοντας ἀπώλεσαν. Τίλῶσσα τρίτῃ πολ. 

λὲς ἐσάλευσε, χαὶ διέςησεν αὐτὰς ὠπὸ ἔϑνες εἰς ἔϑνος, χαὶ πόλεις ὀχυρὰς καϑεῖλε, χαὶ οἰχίας 
μεγιςάνων χατέφρεψε. Τλῶσσα τρίτη γυναῖχας ἀνδρείας ἐξέδαλε, καὶ ἐςέρησεν αὐτὰς τῶν πό-. τς, 

μ᾿ ' 3 “Ὁ 3 λἊὉ 5, δ  ᾿ 9 ἌΝ ᾿ 7 9 ς 2 

γων αὐτῶν. Ὁ «προσέχων αὐτῇ οὐ μὴ εὑρὴ ἀνάπαυσιν, δὺὲ χατασχηνγώσει μεθ᾽ ἡσυχίας. Πληγὴ -16..1}, 
τῷ 7 7 » “ .’ι5΄ψΈΓἌ" 2 

μάςιγος ποιεῖ μώλωπας, ττληγὴ δὲ γλώσσης συγχλάσει ὁςὰ, Πολλοὶ ἔπεσαν ἐν ςύματι μα-. 18, 

χαίρας, καὶ ἐχ ὡς οἱ πτεπ]ωχότες διὰ γλῶσσαν. Μαχάριος ὁ σχεπασϑεὶς ἀπ᾽ αὐτῆς, ὃς οὐ ὃι-. το, 

ῆλϑεν ἐν τῷ ϑυμῷ αὐτῆς, ὃς ἐχ εἵλχυσε τὸν ζυγὸν. αὐτῆς, καὶ ἐν τοῖς δεσμοῖς αὐτῆς ἐχ ἐδέϑη, 
Ὁ γὰ ὃς αὐτῆς ζυγὸς σιδηρξς, χαὶ οἱ δεσμοὶ αὐτῆς δεσμοὶ χάλχ Θά δ ὁ .Ὁ γάρ ζυγὸς αὐτῆς ζυγὸς σιόηρδς, χαὶ οἱ δεσμοι αὐτῆς θεσμοῖ χάλχεοι. Θάνατος τπονηρος ὁ 20. 21. 

ϑάνατος αὐτῆς, χαὶ λυσιτελὴς μᾶλλον ὁ ἄδης αὐτῆς. Οὐ μὴ χρατήσῃ εὐσεδῶν, χαὶ ἐν τῇ φλογὶ 22. 

αὐτῆς οὐ χαήσονται. Οἱ χαταλείποντες Κύριον ἐμπεσᾶνται εἰς αὐτὴν, χαὶ ἐν αὐτοῖς ἐχχαήσεται, 23. 
"2 Ν ρ᾿ 3 ΄ 95 3 . 3 ρ», ε ΄ νι ε ΄ ὃ ρο Φ “7 » 

χαὶ ἃ μὴ σξεσϑῆ" ἐξαποςαλήσεται ἐπ᾿ αὐτοῖς ὡς λέων, χαὶ ὡς πάρδαλις λυμανεῖται αὐτές, "Ἴδὲ 24. 
᾿ “ “ϑο,ρ», 2. » ν Σ) {4 Ν Ν ΄ ’ Ν ρ ΄ 

περίφραξον τὸ χτημά σου ἀχάνϑαις, τὸ ἀργύριόν σὲ χαὶ τὸ χρυσίον χατάδησον. Καὶ τοῖς λό- 2ς. 

γοις σου “ποίησον ζυγὸν χαὶ ςαϑμὸν, χαὶ τῷ ςόματί σου “ποίησον ϑύραν χαὶ μοχλύν. Πρόσεχε 6. 

μήπως ὀλισϑήσης ἐν αὐτῇ, μὴ πέσης κατέναντι ἐνεδρεύοντος. 
ΚΕΦ, 

5 ΝΞ ΧΧΙΧ, 
"Ὁ ΠΟΙΩΝ ἔλεος δανειεῖ τῷ πλησίον, χαὶ ὁ ἐπισχύων τῇ χειρὶ αὐτῇ τηρεῖ ἐντολάς. Δάνεισον 1. 2. 

ρο ΄ Ε ρ᾿ 7 "Ὁ “ ὔ », » ρ. 7 9 ν 7 ’ , 

τῷ ὡλησίον εν χαιρῳ χρείας αυτᾶ, χαὶ πᾶλιν ἀπόδος τῷ πλησίον εἰς τὸν χαῖρον. ΣΤτΕρεωσον λῦ- 3. 
Ν ’ ϑ 9 ν,Ὁ Ν ᾽ Ν ρ᾿ ς ᾿, ΄ Ν ε Ψ 

γον, χαὶ σιςώσητι μετ᾽ αὐτᾶϑ, χαὶ ἐν “σαντὶ χαίρῷ εὑρήσεις τὴν χρείαν σου. Πολλοὶ ὡς εὐρεμᾶὰ 4. 

Χ, πυρὸς} τα πυρος 2 3, 55, τού, 157, 248,23, 254, 307. ΟΟμρί. καὶ δα εἰλκυσε τὸν ζυγον αὐτης) τοό. τὸν ζυγὸν αὐτῆς] ἐν τῳ ζυγῳ 
᾿ς κατὼ τὴν ἰσχὺν] ργεεγηἶτῖ. καὶ κατὰ τὴν ςερεωσιν τῆς μαχῆς ἐκκαυϑὴη- αντῆς 307. ἐν τοῖς δεσμοῖς] α εν ἃ ςς, 157. ΑἸεχ. [ 

{μὲ σιται 33, τού, 1:7, 253. ΑΙεχ. καὶ κατὰ τὴν ςερεωσιν. τῆς μαχῆς ΧΧ. δισμοὶ χάλκεοι] δεσμοι χαΐκειοι ἐς, τού, 1 ς7, 24. Ἴ. 

5τως ἐκκαυδησεται, καὶ κατα τὴν ἰσχὺν ςς, 2:4. ῥτγαπηϊι. καὶ 2ού. ΧΧΙ. καὶ λυσιτελὴς δίς. δὰ ἤπ. οοπι. κα 307. 
Ργρτηῖτε, κατὰ τὴν ςερέωδιν τῆς μάχης τὸ πῦρ αὐξηϑήσεται Οοτηρὶ. ΧΧΙΙ. Οὐ μὴ κρατήσῃ] οὐ μη κράτησε, 23, τς, 307. φλογὶ 
κατὰ τὴν ἰσχὺν---ὀργὴν αὐτῇ} ροηϊϊ ροξ εκκαυϑησεται τὰ ἔπη. οοπ!. αὐτῆς] φλογι αὐτων τιοό. οὐ καήσονται] οὐ μὴ καήσωνται τς. οὐ β 
307. καὶ κατὰ τὸν πλᾶτον] -[- τε ανϑρωπε 248. Οοπρί. ἀνυψώ- μη καησονται͵ 248, 307. Οομηρὶ. ΑἸεχ. 
σει} ανυψοι 248. ΟοΙηρ. καὶ κατὰ τὴν ςερέωσιν δες. ἃ ἔῃ. ςοη,.} ΧΧΠΙ. { καταλείποντες οἱ καταλιπόντες τοῦ, 1). οἱ ἐγκατα- 
α 33, τού, τες, 157) 248, 296. (οπιρὶ. ΑἸεχ. Ρρπίς δρυπὰ δηχε λαλα λιπόντες 30). Κύριον] τὸν Κυριον ςς, 448,2 ς4. Οοπηρ!. ἐμπεσᾶν- 
ἍΑΧᾺ φᾷς ται) τεσουνται 307. καὶ ἐν αὐτοῖς] και ἐν αὐτὴ 30). ἐκχκαῆσε- 

1. Ἔρις κατασπευδομένη] ἐρις καταψευδομενη 30). ἐκχέει!] εκ- ται) ἐκκλησιασεται 43. εχκαῆσονται τού, τ1ς7. εχκαυϑησεται 448, 449} ““ 
καιει 307. Οομηρί. καησεται 307. ἐξαπορςαλήσεται) ἐπαπογαλησεται 21. [ἢ .4, 

ΧΙ. ᾿Ἐὰν φυσήσῃς] ἐᾶν ἐμφυσήση 307. σπινθῆρα] ρτγαπιῖτ. ες ἐξαποςαλήσεται ἐπ᾽ αὐτοῖς] ἐπαποςαλησιται αντοις, 33, τοῦ, τς, ᾿ 
ν 58» τοῦ, 1 ς7ν, 248, 254, 307. Οοηρὶ. ΑΙεχ. ἐκκαήσεται] καησεταίι, ι1ς}, 248. Οοπιρί. Αἰεχ. εἐπαποραλήσεται αὑτες 3.05. ἐπ᾽ αὐτοῖς} 

248. Ὀοπιρὶ. καὶ ἐδν---σξεσϑήσεται) αὶ ουπι ἱπιογπιοά, 248... ἐπ’ αὐτοις ςς, 2:4. ἐπ᾿ αυτας Ζορό. λυμανεῖται αὐτάς] λυμάνηται αὖ- 
(ὦ. αὐτὸν] αὐτὸν τςς. εἰς αὐτὸν 3584» 30}. ΑΙεχ. ἐπ᾽ αὐτῷ Οοπρί. τας τςξς. λυμᾶάνειται ἐπ᾿ αὐτες 308. 

, 

(φι 

σξεσϑήσεται) ἀποσξεσϑήσεται ΟομρΙ. ἐκπορεύεται) εξελευσεται ΧΧΙΨΝ, Ἴ1δὲ] συ δὲ 30). [δὲ τερίφραξζον] καὶ περίφρ. ΑἸά, 
. ΠΙ, τ΄ςς, 2ού, 2ο8. ἐξελευσονται ςς, Ιοό, 1ς7, 254) 30). Αἰῶκ. ἀκάνϑαις] - καὶ τω σομᾶτι σου τσοιῆσον ϑυρωματα καὶ μοχλες 248. 

ΧΠΙ. καταρᾶσθαι) καταρασάσϑαι 23) 1ςξ, 253, 244, Ζοό. Οοπιρῖί. τὸ ἀργύριόν σου] τὸ γαρ ἀργύριον σου τοό. καὶ τὸ χρ. 
γα καταρασϑὲ ςς. καταρασασϑε τού, 157, 248. Οοπ)ΡΙ. Αἰεκ. κατὰ- σίον] και τὸ χρυσιον σου ςς, τού, τες, 248, 307. Αἰά, καὶ χρυσίον ", 

ρᾶσας 307. ἀπώλεσαν] απωλεσε ςς, τού, τςς, τξ7, 307). ΑἸεχ. σου (οπιρὶ. τάνδ κατᾶάδυσον ιξς. 
ΧΙΝ, Γλῶσσα τρίτη] γλωσσα δισση 248. ΟοπηρΙ. ἐσάλευσε] ΧΧΨΝ, Καὶ τοῖς λόγοις} καὶ τε λογεξ 248. Οοπιρί. χαὶ τὸς λο- 

ιἀπωλεσε 307. καὶ πόλεις ὀχυρὰς] α καὶ ςς,) 254. καὶ πόλεις ἰσχυ- γᾶς 308, σου τοίησον] σοι τοιησον τςς. σου ΑἸά, ζυγὸν καὶ 
ρῶς ΑΙά. ςαϑμὸν] ζυγόγαϑμον 248. Οοπιρί. μέτρον καὶ γαϑμὸν Οἴξεη. ἢ], 

ΧΝ. Γλῶσσα τρίτη] γλωσσα δισση 17, 448. ΟοΙΡ!Ι. καὶ ἐξές- το. 
ρησεν) καὶ ἐξερεωσεν 320). αὐτὰ] αὐτὰ 307. ΧΧΨΥΊ. Πρόσεχε] ργαπεῖτε. καὶ 248. Οὐπιρὶ. προσχες 253. μῆ- 

. ΔΉ ΧΥΤΙ. τονε} τοιησει 248, 253. Οομηρ!. μώλωπας] μωλωπα ῃ! πως ὀλισϑήσῃς] μήπως ολισϑὴς ςξς, τς ς», 254. ΑΙεχ. ἐν αὐτῇ] ἐν αὖ- 
ἷι ..55ν τού, 1ξξ) 1ς7,) 448, 2ς3, 4:4, 307. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. πληγὴ δὲ τοις ξς, τού, τς, 1ς7, 248, 307. (ομῃρὶ. 

γλώσσης] λόγος ἁπαλὸς Οδιγίοῖ. ἱν. 779. συγκλάσει} συνϑλασει 

248. (οαιρὶ. 1. Ὁ ποιῶν] ρταεηιῖττ. τσερι δανους 307. ϑανειεῖ ) δάνειοι τού. 
. ΧΥΠῚ. Πολλοὶ ἔπεσαν] τολλοι ἔπεσον ἐς, τού, 248, Δς4, 2496. ἅὄανμι τςς. ΑΙεχ. τῇ χειρὶ αὐτῷ} α αὐτε 23. τηρεῖ } ποιεῖ ΑἸεχ. 

Οοπιρὶ. ΟΒεγίοίς. 11, 231. πολλοι ἐποίησαν 307. ἐν σόματι μα- 11. εἰς τὸν καιρὸν] α τὸν ςς, τού, 1ς7, 253, 254. 307. Αἰεχ. ἐν 
χαίρας] διὰ μαχαίρας ΟἸγγίοί 1. εἶ. καὶ ἐχ, ὡς ὅζο. δὰ ἤπ. ςοπλ.} χαίρω τες. ' 
ἀλλ᾽ οὐ τοσᾶτοι ὅσοι διὰ γλώτ]ης. ΟὨιγίο. 1. οἶς. οἱ τοεπ]ωκότες] ὁ 111. Στερέωσον λόγον] -ἰ- σου 248. Οοιηρί. (ΑἸεχ. ἴῃ ομᾶγ. πηῖπ.λ 
τιπίωχως ΠΠ. αἱ ςς. διὰ γλῶσσαν] δια γλωσσης τξςς. φερέωσον Φιλον 307. καὶ τιςρώϑητι) και 296, 308. 

ΧΙΧ. ἀπ᾽ αὐτῆς} νπ᾿ αὐτῆς τξς. απὸ τροσωπου αὐτῆς 448. ΙΨ. εὕρεμα] ευραμεν τς. δάνος] α 43. το δανος 448. (οπηρί. 
Οοπιρὶ. ΑΙεχ. δι ἀυτῆς 307. ὃς οὐ διῆλθεν] ργαπιῖε. καὶ 2:4. ὃς τόνον] κοπὸν 423, τού, ιξξ, 157, 248, 253, 296. (307. υἱ νἱάεϊαις (οἴ. μιν ἢ 
οὐ διειλεν 307. ὃς ἐχ εἵλκυσε] ργαεηηϊῖ. παι ςς. καὶ σχ εἰλχυσε χολπον) ὈΟΡΙ. ΑἸεχ. 
157. ὃς ἐχ εἴλχυσε τὸν ζυγὸν αὐτῆς] α ((μρρϊεῖ. ἴπ πιὰ. δ αἵ. πῃ. 



΄“- ἰὰς μδδνυ ἀμ ἀῶ, πὲ 

--ο...οὔΡ.ς......ὕ........- ᾿....- 

- κι τ - 

τι κε ακημην κακά 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

ΚΕΦ. ΧΧΙΧ. 

16. 17. 

23. 24. 

25. 26. 

.27. 

28. 

Ὦσὸ 

αἷ, 

-- . 

ν πτ» 

ἐνόμισαν δάνος, χαὶ παρέσχον “σύνον τοῖς βοηϑήσασιν αὐτοῖς. Ἕως ὃ λάξῃ, χατξαφιλήσει χεῖρα 

αὐτᾷ, χαὶ ἐπὶ τῶν χρημάτων τ π“λησίον ταπεινώσει φωνήν" χαὶ ἐν χαιρῷ ἀποδόσεως “Φαρελχύσει 
’ Ν 9 δώ ᾽’ 9 δ εν εν εν 93 Ἷ δι. Ν 53 ᾽’ὔ . δ ᾽ 

χρόνον, χα! ἀπούωσει λογδς ἀχηίας, χαὶ τὸν χαιρὸν αἰτιάσεται. Ἐὰν ἰσχύσῃ, μολις χομέσεται 
.νς Ν κ᾿ ΘΝ Ε “ 95 ἂΝ . 9» “ ΝΝ “ ͵ 9. ν 

τὸ ἡμίσυ, ζαι λογιίείται ἄυντο ὡς ευρεμᾶ" εἰ "δὲ μῆγ ἀπεςερησεν ἄντον Τῶν χρημάτων αυτᾶ, χὰι. 

ἐχτήσατο αὐτὸν ἐχϑρὸν δωρεᾶν' κατάρας χαὶ λοιδορίας ἀποδώσει αὐτῷ, χαὶ ἀντὶ δόξης ἀποδώσει 

αὐτῷ ἀτιμίαν. Πολλοὶ χάριν πονηρίας ἀπέφρεψαν, ἀποςερηϑῆναι ϑωρεᾶν εὐλαδήϑησαν. Πλὴν ἐσπον νζνεν 

ἐπὶ ταπεινῷ μαχροϑύμησον, χαὶ ἐπ᾿ ἐλεημοσύνην μὴ παρελχύσῃς αὐτόν. Χάριν ἐντολῆς ἄντιλα- 

'δοῦ πένητος, χαὶ χατὰ τὴν ἔνδειαν αὐτΒ μὴ ἀποςρέψῃς αὐτὸν χεγόν. ᾿Απόλεσον ἀργύριον δι 

ἀδελφὸν χαὶ φίλον, χαὶ μὴ ἰωϑήτω ὑπὸ τὸν λίθον εἰς ἀπώλειαν. Θὲς τὸν ϑησαυρόν σα χὰτ᾽ ἐν- 

-τολὰς ̓ ὑψίςου, καὶ λυσιτελήσει σοι μᾶλλον ἢ τὸ χ χρυσίον. ᾿Σύγχλεισον ἐλεημοσύνην ἐν τοῖς τα- 
ὙΣ 

ἀγὶὸ χοω παν ἐς: Ι 

“7 

Ὁ ΣΕ ΛΕΛΟΣ Ὡρ), 

μείοις σου, χαὶ αὕτη ἐξελεῖταί σε ἐχ πάσης χαχώσεως. Ὑπὲρ ἀσπίδα κράτους, χαὶ ὑπὲρ δόρυ .....4..“577 

ἀλχῆς κατέναντι ἐχϑρϑ “πολεμήσει ὑπὲρ σδ. ᾿Ανὴρ ἀγαϑὸς ἐγίυνήσεται τὸν πλησίον, καὶ ὁ ἀπο- νι κατι ΕΝ 
λωλεχὼς αἰσχύνην χαταλείψει αὐτόν. Χάριτας ἐγγύε μὴ ἐπιλάϑη, ἔδωχε γὰρ τὴν ψυχὴν αὐτῷ 
ὑπὲρ σᾶ. ᾿Αγαϑὰ ἐγγύεξ ἀνατρέψει ἁμαρτωλὸς, Καὶ ἀχάριςος ἐν διανοίᾳ ἐγκαταλείψει ῥυσά-- 

μενον. Ἐγγύη πολλὲς ἀπώλεσε χατευϑύνοντας, χαὶ ἐσάλευσεν αὐτὰς ὡς χῦμα ϑαλάσσης" ἄν- 
ὅρας δυνατὸς ἃ ἀπώχισε, χαὶ ἐπλανήϑησαν ἐ ἐν ἔϑνεσι!ιν ἀλλοτρίοις. ᾿Αμαρτωλὸς ἐμπεσὼν εἰς ἐγ- Ὸ» 

,---ὐ---- 

γύην, χαὶ διώχων ἐργολαβείας ἐ ἐμπεσεῖται εἰς χρίσεις. ᾿Αντιλαξδβ τῇ «λησίον χατὰ δύναμίν σα, 

χαὶ πρόσεχε σεαυτῷ μὴ ἐμπέσης. ᾿Αρχὴ ζωῆς ὕδωρ, χαὶ ἄρτος, χαὶ. ἱμάτιον, χαὶ οἶχος χαλύπ]ων 
κί ντεψ  ταρ βίος ττωχϑ ὑπὸ σχέπην δοχῶν, ἢ ἐδέ σματα “λέμπρᾶ ἐν ἀλλοτρίοιρ. 

Ἐπὶ μικρῷ αὐ μεγάλῳ εὐδοχίαν ἕ ἔχε. Ζωὴ πεινηρὰ ἐξ οἰχίας εἰς οἰχίαν, χαὶ οὗ “παροικήσει, οὐχ 

᾿ τὸ ὁ χρυσίον] ἢ ἢ τὸ ἀργύριον τς 5. ΧΧΝ. ἐἰς χάρις κα δῷ 55, 166, 127, 254, 307, 308. ΑἸεχ. 
Χἧ], ἂν τοῖς ταμείοις σε] εν τοις ταμιειοις σον 1ς7. ΑἸΪεχ. καὶ ἀχᾷᾶριςονς τού. πικρὰ) μικρὰ ΑΙα. ἀὠκάσῃ) ακδσεις (τού. ἃ 16- 

αὕτη] καὶ αὐτὴ τού, 248, 2:3, 296, 307. ΟΟμΩρΡΙ. ουπάᾶ π᾿. ρπηο ἀκεση) 248, Ζοό. (οπηρὶ. ἀκδσει τςς. 

ΧΙΙΠ. κράτας] κρανες (ἢς) τς). καὶ ὑπὲρ δόρυ} α ὑπὲρ ἐς. ΧΧΝῚ. κόσμησον) κοσμηση (ἴογ. κωσμεση) 23. κομέσον 307. 

ἀλκῆς] ολκῆς 111,23, ςς, τού, 1ς 57.157» 254η 296, 307, 398. κχατ- ΧΧΨΥΠΙ. ἀπὸ τροσ. δόξης} απὸ ὥροσ. τῆς δοξης 248. (οιῃρί. 

ἕναντι] και ἐναντι 2}, : ἐπεξένωται διο. δὰ πη. σοπ).} χρεία τῆς οἰκιας" ἐπεξενωται μοι ὃ αδελ- 

ΧΙΝ. τὸν πλησίον] τον πλεσιον 23. καὶ ὃ ; ἀπολωλεκὼς κὸ ξξῷ, φος 248. Οοπιρὶ. 

τού, 248, 2ς3) 254: Οοπρί. καταλείψει} ἐγκαταλείψει ς ς» τοό, , ΧΧΥΠ͵ΙΙ. ἀνθρώπῳ ἔχοντι] αὶ ἀνϑρωπῳ 248. Ποπιρί. 

ΝΞ οοΝ 

ὧ» Ναϑὶ 

- ρας 3 
ἔν. “«ἀνμώς" 

“με)φδυν κρφισϑων. 

σι) 2} 

ἀγοίξει εόμα, Ξενιεῖς χαὶ ποτιεῖς εἰς ἀχάριςα, χαὶ πρὸς ἐπὶ τὅτοις ποιχρὰ ἀχόση' Πάρελϑε 

πάροικε, χύσμησον τράπεζαν, χαὶ εἴτι ἐν τῇ χειρί σα Ψψώμισόν με" Ἔξελϑε πάροικε ἀπὸ ροσ- 

ὦπου ὃδό ξης; ἐπεξένωταί μοι ὁ ἀδελφὸς, χρεία τῆς οἰχίας. Βαρέα ταῦτα ἀνϑρώπῳ ἔ ἔχοντι φρόνη- 

σιν, ἐπιτίμησις οἰκίας καὶ ὀνειδισμὸς δανειςδ. 

Ν. λάβῃ] λαδει τςς. καταλαβη 4ρό, 3038. καταφιλήσε!}) 1ς7, 248,2ς3,254. (307. ἔογ. εγκαταληψει) Οοτορί. ΑἸεχ. ἐγκατα- 
καταφιλει 248, 307. Οοπιρὶ. χεῖρα αὐτῷ χερτωνας αὐτὰ 23. χε λεψη τςς. 
ρᾶς αὐτὰ ἐς, τού, τςς, 1ξ7, 248, 254) 206. Οομηρὶ. ΑἸεχ, καὶ ἐπὶ ΧΝ. ἐγγύξ] εγίνητε ςς, 4. Οοπιρὶ, εγίυς σα (πιᾶγρ. εγίυς σε" 
---φωνήν] αὶ οὐπὶ ἱπίεττηεά, τοό. καὶ ἐπὶ τῶν χρημάτων] καὶ σιγῶν ἢ εγίνητου) 448. μὴ ἐπιλάϑῃ] μη ἐπιλαϑὲ 3.08, τὴν ψυχὴν αὐ- 
χρημάτων 4οό, 3908. τῇ πλησίον] τῇ τυλησίου ΑΙὰά. λόγους ἀκη- 758] λα τῆν ςς, τού, 24. 
δίας] λογον ακηδιας 248. Οοτρί. καὶ τὸν καιρὸν] χαὶ τὸν χρόνον ΧΥῚ. ᾿Αγαϑὰ ἐγγύε)] αγαϑὴν εγίνην 248. Οοπηρί. ἀνατρέψει} 
τξςς, 307, 308. αναςρεψει 68. ΑἸά. ἁμαρτωλὸς] ἀμαρτιαν 23. 

ΨΙ. Ἐὰν ἰσχύσῃ] ἐἂν ἰσχυσει τες. εᾶν δὲ ἰσχχυσὴ ὁ δους 448. ΧΥΠΙ. Καὶ ἀχάριςος] εγίνων φευξεται ἀμαρτωλος καὶ αχρηῆξος 
ἐὰν δὲ ἰσχύση δὲς Οοπιρὶ. -ξ- ὁ δὲς ἴπ σμιδταθε. πηΐποτε ΑἸεχ. μόλις 248. (οπιρί. ἐγκαταλείψει] ἐκκαταλειψει τςς. καταλείψει 448.. 
κομίσεται) μολις κομίσηται 23) 307. 308. μολις κομισειται τξς. (307. Ο νεῖ. 14.) ΟὐμηρΙ. ῥυσώμενον) τὸν ρυσάμενον αὐτὸν 248. 
μολις κομιειται 248. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. αὐτὸν ἐχϑρὸν] τὸν ἐχϑρον τξς. Οὐοπιρὶ. ᾿ 

ἐχϑρὸν δωρεαν] «τ. 248. Οοιηρί. ἐχϑρὸν. οὐ ) δωρεῶν. ΑΙὰ. ὠποδώσει ΧΥΠΙ. καὶ ἐσάλευσεν] κα και τςς. 

αὐτῷ 15] ἀποδωσει αὐτὸν 307. καὶ ἀντὶ δόξης] α και 248. (οπιρί. ΧΙΧ. ᾿Αμαρτωλὸς]} -- τιαραδαινων ἐντολας Κυριου 248. Ορῃηρί. ΄“ 

ΨΙΙ. Πολλοὶ] τολλοι ουν ξξς, τού, τξς, 1ς7,) 248, 214, 26. (ΑἸεχ. ἴπ ομαγδέξ. πη.) ἰμπεσὼν] ἐμπεσετὼω 23, 253. ἐμπεσειται 

Οοπιρὶ. ΑΙεχ. χάριν πονηρίας} 9 οὐ χάριν τρονηριᾶς 23, 23, 30). 55, Ιού, τς) 1 57» 248, 24, 307. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. ἐμπέσοι λοό, 1ο8. 

ἀπέρρεψαν} -- χεῖρα ςς, τού, 1:57. 254. “Ἑ τὸν ἀνϑρωπον 248. καὶ διώκων] και ὁ διωκών 308. εἰς κρίσεις] εἰς χρισιν 23, 1ςς. 

Οοπιρί. - ἄνθρωπον ἴῃ ομαγδέξ. τυΐπογε ΑἸεχ. ἀπορερηϑῆνα!] ἀπο- ΧΧΙ. ᾿Αρχὴ ζωῆς} -- ἀνϑρωπε ςς, τού, ας ες, 1ς7) 248,2ς4,2906. ὲ 

ξέρηϑηναι δὲ 23, ςς, 248, 4ς3. Οοχρὶ. (ΑἸεχ. οὐπ) δὲ ἰπ οἴατ. πη.) Οοπιρὶ. Αἰεχ. Ομγγίοίξ. ἵν. 284. ὕδωρ, καὶ ἄρτος] ἄρτος, και υδὼρ 

δωρεῶν] λα 248. (πρὶ. εὐλαξήϑησαν) ευὐλαδηϑὴ 2906, 2.98. 43.» τού, τς), 296, 307, 308. ΑἸεχ. ΟΒιγίο 1. εἶ. καὶ ἱμάτιον] 

11. Πλὴν ἐπὶ] ργαπήξι. περι ἐλεημοσυνης 307. ἐπὶ ταπεινῷ} λκχαι 254. : 

ἐπι ταπεινωσει 248. (πρὶ. εν ταπεινω 2.08. καὶ ἐπ᾽ ἐλεημοσύνην] ΧΧΙΠΙ. Κρείσσων] κρεισσον 307. ὑπὸ σκέπην] ὑπερ σχκεπὴν 308. 

καὶ ἐπ᾿ ἐλεημοσυνη ςς, τού, 1τς7, 248, 2ς3, 254. Οοπρί. ΑΙεχ. καὶ ἐδέσματα λαμπρὰ) ἐδέσματα πολλὰ ιοό, 1ς7. 

ἐπι ἐλεημοσυνῆς 30). μὴ ἡ πιαρελχύσῃς} τποαρελκύςσεις. ΑΙά. αὐτόν] ΧΧΙΠ, ᾿Ἐπὶ μικρῳ καὶ μεγάλῳ) ἐπι μικρα καὶ μεγαλα 448. 

σεαυτον 23. Οοπιρί. εὐδοκίαν ἔχε] -"- καὶ ονειδισμον οἰκιᾶς σου μὴ αχεσης 248. 

ΓῚΣ. πένητος] τνητι Ιςς. κενόν] α 23, 248. Οοιῃρί. Οομρὶ. (Αἰεχ. ἴῃ ομᾶγ. πλπ.) -Ἑ ἐςὶ γαρ ταπεινὼν καὶ ὑψων 2ς 1. ΝῊ Ἢ 

Χ. δι᾽ ἀδελφὸν καὶ φίλον] δια φιλον καὶ αδελφον 448. Οοπιρί. ΧΧΙΝ. ὅ τταροικ.] ὁ πταροικ. 307. ΑἸά. “ἀαροικήσει] τραροικη- ( 

καὶ μὴ ἰωϑήτω] καὶ μὴ σωϑήτω 23. καὶ μὴ κατάκρυδε αὐτὸ 248. σεις ςξγ τού, 157, 248, 253,24, 206. (οπηρὶ. ΑΙεχ. τσαροικησης τς ς. 

Οοπρὶ. ᾿ ͵ ἐκ ἀνοίξει] εκ ἀνοίξεις 23, τού, τ ς7,2.48,2ς3,254, 206. (οπηρί. ΑἸεχ. ἜΝ 

ΧΙ. κατ᾽ ἐντολὰς] ργαυηῖτ. καὶ 3.98, ὑψίςε] τα ὑψιξε ςς. ἢ και ἐκ ἀνοίξεις ξξς. βκ ἀνοίξη τξς. γόμα] τὸ ξομα 307. σὴν 1» 

-" 



ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

ΠΕΡῚ ΤΈΚΝΩΝ. “" Ἶ 3 “ὁ 2 ΄ Ἷ ϑο ΦὋ 9 Δὸν ὁ ἃ : : " 

Ο ΑΓΑΠΩΝ τὸν υἱὸν αὐτξ, ἐγδελεχήσει μάςιγας αὐτῷ, ἵνα εὐφρανθῇ ἐπ᾽. ἐσχάτῳ αὐτῷ, Ὃ 
ξ΄“ 3 8 00 Ὰ, 3 ΄ Ά ὃ 5 .θ δ ᾿φαιδεύων τὸν υἱὸν αὐτὸ ὀνήσεται ἐπ᾿ αὐτῷ, χαὶ ἀναμέσον γνωρίμων ἐπ᾿ αὐτῷ χαυχήσεται, Ὁ ὃὶὲ. 

δάσχων τὸν υἱὸν αὐτῇ παραζηλώσει τὸν ἐχϑρὸν, χαὶ ἔγαντι φίλων ἐπ᾽ αὐτῷ ἀγαλλιάσεται. 

λεύτησεν αὐτῷ ὁ πατὴρ, χαὶ ὡς οὐχ ἀπέσϑανεν, ὅμοιον γὰρ αὐτῷ χατέλιπε μετ᾽ αὐτόν. Ἔνγ τῆ ς 
[ 

ΚΕΦ, ΧΧΧ͵ 

Ἔτε- 4. 

»ὦ “Ὃ 9 Ζ "5" ἰων ρο. 9 ᾿" 9 ϑ ’ ϑ ΄ ΕῚ ρῷ 

ζωῇ αὐτῷ εἶδε καὶ εὐφράνθη, χαὶ ἐν τῇ τελευτῇ αὐτα ἐχ ἐλυπήϑη. ᾿Ἐγαντίον ἐχϑρῶν χατέλιπεν 6. 
ΕΞ 3 ΄ ΄ εΝ 7 : ΕΣ 

: ἔχδιχον, χαὶ τοῖς φίλοις ἀγταποδιδόντα χάριν. Περιψύχων υἱὸν χαταδεσμεύσει τραύματα αὐτῇ, ; 
ζω ΄““ [74 382 

χαὶ ἐπὶ σπάση βοῇ ταραχϑήσεται σπλάγχνα αὐτῶ. Ἵππος ἀδάμαςος ἀποξαίνει σχλῃρὸς, χαὶ 8, 
: ἐς ἢ - ι ὺ 4 ἃ , 9 ΄ --- » ϑα δή ΄ ὃ. "᾿Ὶ.-κ ΜῈ υἱὸς. ἀνειμένος ἐχξαίνει ππροαλής. Τιϑήνησον τέκνον χαὶ ἐχϑαμξήσει σε, σύμπαιξον αὐτῷ χαὶ 9 

Ζ » “ φΦφΦ . ἰωὲ 3 9 9» ΄ : ’ Ἁ ᾽) ᾿ λυπήσει σε. Μὴ συγίελάσης αὐτῷ ἵνα μὴ συνοδυνηϑῆς, χαὶ ἐπ᾿ ἐσχάτῳ γομφιάσεις τὰς ὀδόντας το. 
“ω- “2 Ζ ’᾽ Ν ἉᾺ 9 “Ὁ ε δ᾽ 

σου. Μὴ δὼς αὐτῷ ἐξεσίαν ἐν γεότητι,. Θλάσον τὰς πλευρᾶς αὐτα, ὡς ἔφξι νήπιος, μήποτε τι. 12. - , : : νμἜ» 3 ϑ»ΨΦὍΦ φρο σκληρυγϑεὶς ἀπειϑήσῃ σοι. Παίδευσον τὸν υἱόν σα, χαὶ ἔργασαι ἐν αὐτῷ, ἵνα μὴ ἐν τῇ ἀσχημο-. 13. 

Γ1,12, 
σύνῃ σὰ προσχόψη. Καὶ μὴ παρίδης τὰς ἀγνοίας αὐτᾶ, Κάμψον τὸν τράχηλον αὐτῇ ἐν γεότητι. 

ΠΕΡῚ ὙΓῚΕΙΑΣ.. 
Κ ρείσσων πτωχὸς ὑγιὴς χαὶ ἰσχύων τῇ ἕξει, ἢ πλόσιος μεμαςιγωμένος εἰς σῶμα αὐτξ, Ὑγείχ 14. 1. 

χαὶ εὐεξία βέλτιον παντὸς χρυσίε, χαὶ σῶμα εὕρωςον ἢ ὄλξος ἀμέτρητος" Οὐκ ἔς! πλᾶτος βελ.. τ6.ὕ 
σίων ὑγείας σώματος, καὶ ἐκ ἔςιν εὐφροσύνη ὑπὲρ χαρὰν χαρδίας. Κρείσσων Θάνατος ὑπὲρ ζωὴν τ7.. 
σιχρᾶν, ἢ ἀῤῥώςημα ἔμμονον. ᾿Αγαθϑὰ ἐκχεχυμένα ἐπὶ ςόματι χεχλεισμένῳ, νέματα βρωμάτων τ8. 
“παρακείμενα ἐπὶ τάφῳ. Τί συμφέρει χάρπωσις εἰδώλῳ ; ὅτε γὰρ ἔδεται ὅτε μὴ ὀσφρανϑῇ" ὅτως ι0. 
ὁ ἐχδιωχόμενος ὑπὸ Κυρίου. Βλέπων ἐν ὀφθαλμοῖς χαὶ ςενάζων, ὥσπερ εὐγᾶχος περιλαμξάγων 20. 
ιπαρϑένον χαὶ ςφενάζων. Μὴ δῷς εἰς λύπην τὴν ψυχήν σδ, χαὶ μὴ νλίψης σεαυτὸν ἐν βελῇ σε, 2ι. 
Εὐφροσύγη χαρδίας ζωὴ ἀνϑρώπου, χαὶ ἀγαλλίαμα ἀνδρὸς μαχροημέρευσις. ᾿Αγάπα τὴν ψυχήν 22. 23. 
σε, χαὶ πσαραχάλει τὴν χαρδίαν σε, χαὶ λύπην μαχρὰν ἀπόςησον ἀπὸ σβ' ππολλὲς γὰρ ἀκέχτει- 
γεν ἡ λύπη, χαὶ οὐκ Ἐςιν ὠφέλεια ἐν αὐτῇ, Ζῆλος χαὶ ϑυμὸς ἐλατῆδσιν ἡμέρας, καὶ ππρὸ χαιρᾷ 24. 

ΠΕΡῚ ΤΕΚΝΩΝΊ], 23, τού, 1:7, 253. Οομηρὶ. Λογος ἐτερος τῈ 
αὐτῇ τσερι τέχνων 307. - 

1, ἐνδελεχήσει]) ἐνδελεχίσει τού. Οοπιρὶ. μάςιγας αὐτῷ] αὐτον 
μαριγας τος. [τ-.307. ἐπ᾿ ἐσχάτῳ] ἐπ᾿ ἐσχάτων 23, ςς, 1ς7, 248, 
253. 254, 206, 307. ΟΟμηρῖ. ἐπ᾽ ἐσχάτῳ αὐτῷ} επ᾿ αὐτω τοό. επ᾽ 
ἐσχατων ἄντω τξς. ' 

11. τὸν υἱὸν αὐτὰ] τὸν 248. Οοπηρί. ὀνήσεται) ἡσϑησεται τοῦ. 
-εὐφρανϑήσεται 248. Ορπιρ. ἀναμέσον] αναμέσων 307. ἐπ᾽ αὐ- 
τῷ 29} ἐπ᾿ αὐτῶν (τς ς. ἀ0}0. Δῃ τὸ ἐπ᾿ αὐτῳ 1.) ΑΙά. 
᾿ς ΗἫΙ. τὸν υἱὸν αὐτῷ α αὐτε 448. ΟορΙ. τὸν ἐχϑρὸν] -“Ἑ αὖτε 
τού. ἐπ᾽ αὐτῷ ἀγαλλιάσεται) ἀγαλλιάσεται ἐπ᾿ αυτω 248. ΟομηρΙ. 

ΙΝ. αὐτῇ ὁ πατὴρ] ὁ ττατὴρ αὐτὰ 254. καὶ ὡς ἐκ] καὶ εχ ὡς 
(ΠΙ. ἔογ. εχ) 30). ὅμοιον γὰρ αὐτῷ] α αυτῳ ςς. ομοιον γὰρ αὐτε 
ιοό. κατέλιπε] κατελειπε (ῆς νοεῖ. 6.) 1 ςς. ΑΙεχ, μετ᾽ αὐτόν] 

᾿ς μεϑ᾽ ἑαυτὸν 307. ᾿ 
Υ. εἶδε] ἴδεν (υἱ 4181) ΑΙεχ. 

(ὐοπνρὶ. ; 
ΝΊ. Ἐναντίον ἐχϑρῶν] ἐναντίον εϑνων νξς. ἔκδικον] ἔνδικον 108. 
ΝΠ. Περιψύχων] περιψηχὼν 248. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. ργαπηίες. ὃ 

ΟΠ γίοίξ, ἢ. 350. Περιψύχων υἱὸν] περὶ ψυχῶν υἱῶν (Ώς) 30}. ΑΙά, 
υἱὸν) τὸν υἱὸν τὰν ἑαυτῷ Ομιγίοί. 1. οἷ. καταϑεσμεύσει] καταδήσει 
ΟἸ"γίοϊ. νἱϊ. ς ς8. 

᾿ς ΨΠ]Ι. ὠπόξαίνει] ἐκξαίνει, ςς, τοῦ, ιξξ7) 187) 248, 253, 254, 206, 
397. (πρὶ. Αἰεχ. ΟἸδπι, ΑἸεχ. Ρ. 149. προαλής] προαλας 307. 

ΙΧ. καὶ ἐκϑαμδήσει] καὶ ἐκϑαμξωσει 23. 
ΟΣ. Μὴ συγίελ.] καὶ συγίελ. ΑΙά. ἵνα μὴ συνοδυνηϑῃς]} ινὰ μὴ 
οδυνηϑης 248, 2:ς3. Οοτρί. καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτῳ] καὶ ἐπ᾿ ἐσχατων͵ 23, 
ςς» τοό, (τς ς. υἱ ν]άοδίυν ἴοτ. ἐσχάτον) 1 7) 248, 253,2 54, 96, 2ο7. 
ΟὐΟμρΙ. ΑΙεχ. γομφιάσεις τομφιασεις (ἢς) 23. γομφιαση ςς. 
Ὁ οπηρὶ. γομφιασης τοῦ, τξς, 1:7, 307. ᾿τὰς ὀδόντας σου] κ σου 
248. (οπιρὶ. ρῥγαπιῖτς. εἰς ΑΙά. 

ΧΙ. Μὴ δὼς] μὴ δος 3ο7).᾿ 
ΧΙ. Θλάσον] ργαεπεῖτι. καὶ 248. Οοπιρί. (Αἴδχ. ἐπ ομαγ. πίη) 

κλάσον Οοπῇίι. Αροΐ, 116. ἱν. ς. 11. ὡἧς ἔς] ἐως ἐς τού, τςς. ΑἸεχ. 
, ἀπειϑήσῃ σοι] -᾿- καὶ ἐξαι σοι εξ ἀντι οδυνη ψυχης τού. επιϑησει 

σοι τξξ. ἀπειϑῆσει σοι 1ς7,307,) 308. - καὶ ἐξᾶι σοι οδυνη ψυχης 
248. (ομρ!. (ΑἸεχ. ἰπ ςδδγαᾶς. πιϊποσε.) ᾿ 

καὶ εὐφράνθη] -Ε ἐπ᾿ αὐτω 248. 

ΧΙ]. ἐν τῇ ἀσχημοσύνη σον) ἐν τῇ ἀσχημοσύνη αντε 33, τοό, τὴ ι. 

15, 157) 248, 2:3, 254, 307. ΟΟΠΡΙ. ΑἸεχ. ἐν τὴ αἰσχυνη αὐτὰ 
296. προσκόψῃ] τροσχοψης 23, ξξ, τοό, τξς, 157) 248,23, 206, ( ΔΑ “" 
307. .-" ΑΝ ΧΙ. ΧΙ. Ἰϑείυπι ἱπ (ὐοάϊςε 23, ςς, 68, τού, τςς, 1ς 7, 253) 206, ΤΙ: 
308. εἰ Ἐά. ΑΙ. Ῥοηΐε {πλτῖπι δηῖε καὶ ϑλάᾶσον ἰπ ῬΓΩΟδα, οοπ,. 248. 
Οοπιρὶ. δεῖ ἰπ σμδγδές. ποΐαογε Αἴεχ. : 

ΠΕΡῚ ΥΓΙΕΙΑΣ] , 23, τοό, τςς, 1ξ7, 248, 2ς3. Οοιηρὶ. ΑἸά. 
Περι βρωματων ςς, 2:4. Περὶ ὑγείας ΑἸεχ. 

ΧΙΝ. Κρείσσων] χρεισσον (((ς ἴῃ) 30). εἰς σῶμα αὐτῇ] εἰς 
τὸ σώμα αὐτὰ 248. (οπιρὶ. 

ΧΥ͂. Ὑγεία) υγιεια ς ς, τοῦ, τς ς, 157. ΑἸά, ΑἸεχ. καὶ εὐξξία)]͵ 6 
α καὶ ΑΙ4, βέλτιον] βελτίων ςς, τοό, 2 ς3, 254, 307. ἀμέτρητος] (.. ἐγ 
μετριτος (ἢς) 308. Ῥοίξ Βαηο ψοςεπὶ (εαυίταυγ εἴτα ες : Περι κρημᾶτων Ε 
ἴῃ Οοάϊοε τςς. Τεαυΐτιγ Περι βρώματος ἱπ Οοαΐοε 248. πὰ», ἢ 

ΧΥῚ. ὑγείας] υγιειας ςς, τς7. ΑἸά, ΑἸεχ. πο νὴ χττ 
ΧΥΠΙ. ὑπὲρ δωὴν τοικρῶν] υπερ ζωὴν τσονηραν 5 ς4. “πὶ ς γλπηεέα, 
ΧΥΤΙ. ᾿Αγαϑὰ] ργαηι τ Περι βρωμάτων 296, 2.98. ἐκκεχυ- 

μένα] κεκλεισμενα (248. ἴοτ. ἐχλεισμενα) Οοίηρ!. ϑέματα βρωμά- 
των] ἢ βρωμάτων πεμματα τοό. βρωμάτων] τροδατων 42. ἐπὶ 
τάφῳ] ἐπι ταφε 23,23. ἐν τάφω τξς. κα ἐπι 248. Οομρρὶ. 

ΧΧ, Βλέπων] ρῥγαετηϊε, ὁ 24,8. ΟοιηρΙ. ἐν ὀφθαλμοῖς] “ αὐτα 
τού. εν τοῖς οφϑαλμοις 448.. ΟὐπΊρί. ὥσπερ εὐνᾶχος} ὡς εὐναχος 
3090). τοεριλαμδάνων ταρϑένον] παραλαμξανων 296. α σχαρθενον 

408. καὶ σενάζων υἱι.} Ἔ δτως ὁ; Ἰσοιῶν ἐν βια κριματα 33, 68, τού, 7} 

253, 2.4. ΑἸά. -Ἐ εδάεπι, πῆ τὰ χριματα, ςς. 

ΧΧΙ. Μὴ δῷς εἰς λύπην τὴν ψυχήν σου) μῆ δωσης λυπὴν τῇ ψυχῆ 

σου τς. καὶ μὴ ϑλίψης] μηδὲ ϑλιψης τςς. 
ΧΧΠ. ζωὴ ἀνθρώπι] ργαπηῖῖ. αὐτὴ 248. Οοπρὶ. 

ἀνδρὸς} αγαλλιαμα καρδιας τοῦ. 

ΧΧΙΠ. ᾿Αγάπα) ἀπατα 43, τς ς, (253. υἱ νἱ ἀεί) 254), 307, 308. ὁ} ' 
ἀπόςησον ἀπὸ σἘ} απ᾿ ἐμε 4:3. ἀπέκτεινεν] απωλεσεν͵ τού, τς 5 
1:7, 296. Αἰεχ. ργϑτρῖτς, ἀπώλεσε καὶ 248. Οοπιρ!. ἡ λύπη] ἢ 
23», 557 18) 253) 254, 206, 307, 308. Αἴεχ. καὶ οὐκ ὅς. δὰ ἔπ. 
οοπ}.}] α 248. Οοιηρὶ. ᾿ ᾿ 

ΧΧΙΝ. ἐλατῆςΣσιν) ἐλατήονεσιν, 23. μέριμνα] -᾿ δίς λαμπρά ἃ 
’ Δ 29 Δ» Νγ9,) ’ φΦ “ὁ “ 

καρδία καὶ ἀγαϑὴ ἐπὶ ἐδέσμασι τὼν βρωμώτων αὐτῆς ἐπιμελήσεται. 

ἀγαλλίαμα 

.--- ---.ἔ Ὁ 

ϑπν  ππὰππππ ππὐπἰὐπὐμοιοισσσοάΨΠ π-π- ΠΡ ΡΠ ΡΝ ΠΟ ΠΡ ἈΒΙΡ ΉΝΝ 



ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧ.. 

“Ὡ » ' ΄ ε 7) Σ "δ : ι6. γῆρας ἄγει μέριμνα. Ὡς χαλαμώμενος ὀπίσω τρυγητῶν, ἐν εὐλογίᾳ Κυρίου ἔφϑασα, χαὶ ὡς. 
: 6 ϑ ΄ ’ ͵ δ », ἊΣ ῥῶ 17. τρυγῶν ἐπλήρωσα λήνον. Κατανοήσατε ὅτι ἐχ ἐμοὶ μόνῳ ἐχοπίασα, ἀλλὰ πᾶσι τοῖς ζητᾶσι 

18. 19. 
. 2 ἰοὺ Ν ’ ν Ἀ Σ» “΄ 3 Ε ρ᾿ " ΄ 6 αιχὶ, ἀδελφῷ καὶ φίλῳ μὴ δῷς ἐξεσίαν ἐπὶ σὲ ἐν ζωῇ σδ, χαὶ μὴ δῷς ἑτέρῳ τὰ χρήματά σε, ἵνα 

ω 8» ἐ Ν 3 "ς Ν ϑ ’΄ Ἁ, ’ Εως ἔτι ζῆς χαὶ πινοὴ ἐν σοὶ, μὴ ἀλλάξης σεαυτὸν τάση 
΄ ρ ὔ 2’ Ν ΄ “ ρᾷ μ᾽ φ ἡ σαρχί. Κρείσσον γάρ ες! τὰ τέχγα δεηϑῆναί σα, ἢ σὲ ἐμξλέπειν εἰς χειρᾶς υἱων σΕ. Ἔν πᾶσι 

»“ῖγΎὝὋΝ» ’ὔ ε ’ Ἅ “ ἣν» ΕῚ ", ' 23. Τοῖς ἐῤγοις σἂ γίνξ ὑπεράγων' μὴ δῷς μῶμον ἐν τῇ δύξη σϑξ. 

20. μὴ μεταμεληθεὶς δέη περὶ αὐτῶν. 

21. 22. 

σου χαὶ ἐν χαίρῳ τελευτῆς διάδος χληρογομίαν. 

’΄ 3 ΄ ’ ἴω, “ παιδείαν. ᾿Αχέσατέ με μεγιςᾶνες λαξ, χαὶ οἱ ἡγόμενοι ἐκκλησίας ἐγωτίσασϑε. ὙἱΩ χαὶ γυν- 
’ ’ 

ΠΕΡῚ ΔΟΥΑΩΝ. 
24. 25- 

’ : Ν ΄ ἢ Χορτάσματα χαὶ ῥάδδος χαὶ φορτία ὕγῳ, ἄρτος χαὶ παιδεία χαὶ ἔργον οἰκέτῃ. Ἔργασαι ἐν παιδὶ Ἰη5 5 
6 Ν εἐ » ἥ 3 » - 4 ρ 2. ᾿»Ὁ Ν ’ 3 ’΄ “ιν χε Ν ’ 30. Χα! εὐρησεις ἀνάπαυσιν, ἄνες χεῖρας αὐτῷ χαὶ ζητήσει ἐλευϑερίαν. Ζυγὸς χαὶ ἱμὰς χάμψουσι. ΄. ν,Ι Σ ΄ ᾿ “ 27. τράχηλον, χαι οἰκέτῃ χαχόργῳ φρέδλαι χαὶ βάσανοι. Ἐμξαλε αὐτὸν εἰς ἐργασίαν, ἵνα μὴ ἀργῇ, ᾿ : 

[ Ν Ἂν ΄ 95 ες 93 ’ ΝΜ - ρφῸ 4 28. πσολλήν γὰρ κακίαν ἐδίδαξεν ἡ ἀργία. Ἑἰς ἔργα χατάςησον χαϑὼς πρέπει αὐτῷ, χὰἂν μὴ σει- 
ἴω 7 .. ΄ 9 “Ὁ ΩΝ -Ξ΄ 29. ϑαρχῇ, βάρυνον τὰς πέδας αὐτῇ, Καὶ μὴ περισσεύσῃς ἐν πάσῃ σαρκὶ, χαὶ ἄνευ χρίσεως μὴ 

΄ ) ᾿ 5 4 ΝΜ ε Ἀνψῳ 3 7, : 2 ! ποιήσης μηδέν. Εἰ ἐσὶ σοὶ! οἰχετης, ἐξω ὡς σὺ, ὁτι-ἐν αἵματι ἐχτήσω αὐτόν.) Εἰ ἔς! σοι οἰχέτης, 
Ψ ᾿Ξ ΑΝ ε Ν Ψ ε ε ΄ 3 ΄ 3 “- Ἂν ΄ 28." ν, » “ ἄγε αὕτον ὡς σεαυτὸν, ὁτί ὡς ἡ ψυχή σου ἐπιδεήσεις αὐτῶ: ἐὰν χαχώσης αὐτὸν, χαὶ ἀπάρας 

30. 31. 

ΕῚ φῶ 7 ΠῚ 

ἀποδρᾷ, ἐν πποίᾳ ὁδῷ ζητήσεις αὐτόν. 
ΚΕΦ. 
ΧΧΧΙ. 

1. 2. 

4 ’΄ ε »’ ᾿ . : 3 “ 4. ἔναντι ποροσὼπ ὁμοίωμα προσώπου. ᾿Απὸ ἀχαϑάρτου τί χασϑαρισϑήσεται; χαὶ ἀπὸ ψευδᾶς τί 
3 9 »’ ρὸ ΝᾺ, 3 Η δ 392 “7 ’ .ἢ 9 ᾿ Ν ὲς.» ,΄ 7 . ἀληϑεῦσει ; Μαντείαι χαϊ οἰωνισμοὶ χαὶ ἐγύπνια, μάταίά ἐςι, χαὶ ὡς ὠδινόσης φαντάζεται χαρδία. 

3 . ᾿ με ΄ 9 “9 2 ἰὴ Ἁ ἰδ ϑ 2 Ν Ν, : ’ ᾿ . 3 . αν μὴ σαρὰ υψίςου ἀποςαλὴ ἐν ἐπισχοπῆ, μὴ δῷς εἰς αὐτὰ τὴν χαρδίαν σου. Πολλὲς ἐπλά.-. 
,. γῆσε τὰ ἐγύπνια, χαὶ ἐξέπεσον ἐλπίζοντες ἐπ’ αὐτοῖς. ἔΑνευ Ψεύδες συντελεσθήσεται γύμος, χαὶ 

Οὐπηρὶ. (ΟΕ. νετί. ροϊτεηῃ. «ἀρ. χχχὶ!!.) -Ἐ- κὠγὼ ἔσχατος ἠγρύπνη- 
σα ἴῃ οἰιαγαέξ. πιΐπογε ΑἸεχ. , 

ΧΥ͂Ι. ὀπίσω τρυγητῶν] οπισω τρυγήτου ςς, 254, 296, 307, 208. 
ἔφϑασα] ἐφϑασαν τςς. ἐπλήρωσα] ἐπλησα 43. Οοτηρί. 

τ ΧΨΙΙ]. ἀλλὰ πᾶσι] αλλα και πασι τςς, 296, 308. 
σοφιαν τξς, 296. τοαιδειας 2ς3. 

ΧΥΊΠ.. ᾿Ακάσατέ μου] α μου 2448. Οοῃηρί. 
γιςανες λαων᾿ςξ, 254. λα λαξ 248. Οοτρί. 

ΧΙΧ. ἐπὶ. σὲ] ἐπι σεαυτω 248. (οπιρὶ. 
μὴ ϑὼς εἐταιρω τξς. 

΄ ΧΧ. ἝΕΩς ἔτι] ἕως οτεὶ 23. ὡς ετι ((ογ. ος) τξς. 

ν σοὶ] καὶ πνοῆς μοι 23. καὶ ετι ὥνοή ἐν σοι ξς, 2Ζζ4. καὶ ἕξι νοῆ ἐν 
σοι 248. (ογηΡ]. ἀ ἐν. σοι 3908. τσάσῃ σαρκί] ργαεπιῖκξ. εν ς 5,1 ςς, 
157, 254. (ΑἸεχ. ᾿πῖεγ ὕποο8.} Ῥγρετηϊτ, ἐπὶ 307. , 

1 ΧΧΠ. μὴ δῷς] ργαπικε. καὶ 248. Οοπιρὶ. 
ΧΧΠΠ]. τελευτῆς] τελευτῆς σου ΑἸά. Ἶ 
ΠΕΡῚ ΔΟΥΛΩΝ], 23, 68, τού, τ:ςς, 157, 253. Οοπ)ρὶ. ΑἸά. 

Περι οἰκετὼν 307. δαθεῖ ἴῃ οδαγδέϊ. πηΐποσε ΑἸεχ. “ 

ΧΧΙΝ, Χυορτάσματα] χορτασμα 254. ΑΙεχ. καὶ ἔργον οἰκέτη] 
και ἐργαὰ οἰκετὴ 248. ΟΟπρὶ.. βῆ πῶ, ὐ᾽ 

ΧΧΨΡ. ἐν παιδὶ} ἐν τταιδεια 23, 248. ΟΟμΡ]. εν τω ταιδι 206. 

. -“ 

“- 

μεγιςᾶνες λα] με- 

καὶ μὴ δῷς ἑτέρῳ] και 

᾿ ν » 
κάϊι ὥῦνοῦ ἔν 

ΤΊ γὴς χω παιδὶ 208. καὶ εὑρήσεις] και ζητήσεις 248. καὶ ζητήσει (οπηρὶ. 

ἀπτι ς ἀνάπαυσιν) α 296, 308. ΝΣ : 
ἜΕΤ ΧΧΥΝῚ. καμψουσι τράχηλον] τραχηλου καμψουσι 23. ἴγ. ςς; 
τ δοος ὼ 106, τος, 157. 253) 254) 206, 307. Αἴεκ. καμτουσι τραχῆλον 248. 

ΦΗ 

Οομρὶ, ". βάσανοι] βασκανοι τοό. 
ΧΧΥΙΙ. εἰς ἐργασίαν] εἰς ἔογον ΟἸγίοῖς. []. 178: τοολλὴν γὰρ 

ὡνοος κακίαν] πᾶσαν τὴν κακίαν ΟΠΙγίοίς, νἱϊ!. 2Ζόο. (ΟΕ 1. 1ς9.) " 

ΧΧΥΊΠ. κἂν μὴ] καὶ εαν μη 248. Οοπιρί. εαν μη 3ο8. 
ϑαρχῇ] πειϑαρχει 30). βάαρυνον τὰς πέδας. αὐτῇ βαρυνϑη τας 
πέδας (ἴον. τταιδας) 223. τῶς τίδας αὐτῷ} α αὐτῷ ξς, τού, 1ς ς» 

τσει" 

1ξ7, 253) 254) 206, 308. ταῖς τσεδαις 307. διαδεῖ αὐτῷ ἴῃ ομαγαέξ. 

 ϊοα Αἴοχ. 

ΧΧΙΧ. ἐν τσάσῃ σαρχί] ἐπι πασῃ σαρκι ςξς, τς7, 254. 307. ΑἸεχ. 

α ἕν 248. Οοπρί. ᾿᾿καὶ ἄνευ] κα καὶ 307. 
ΧΧΧ. οἰκέτης---οἰκέτης ἴῃ ςοπ|. (64. α αἰϊογυῖγ. ουπὶ ἱπίεγπηεα. 

γον... 

παιδείαν} 

λ:εε»; «ε ᾿ 

καὶ οἱ ἡγέμ..) α οἱ τού. 
ι 

; 3 Ι »’ Α, [ομ 9 ΄ ᾽ ᾿ ῪἊ- ν 9 “" 9, ε ᾿γν ΚΈΝΑΙ ἐλπίδες χαὶ ψευδεῖς ἀσυνέτῳ ἀνδρὶ, χαὶ ἐνύπνια ἀναπΊερδσιν ἄφρονας. Ὡς δρασσόμε-. 
ἴω ς Ε 6 "“ ᾿ ΄᾽ [γ 3. γος σχιᾶς χαὶ διώχων ἄνεμον, οὕτως ὁ ἐπέχων ἐνυπνίοις. Τᾶτο χατὰ τότε ὅρασις ἐνυπνίων, χατ-- 

ιξς. οἰκέτης, ἔξω ὡς σὺ] οἰκετῆς πιξος ἐξω ὡς συ (πιςος }υχία οἰκε- 
τῆς ὦ τηάγρ. 8Ὸ αἱ. τ.) Ἰοό. ἔχω ὡς σὺ] ἔξω σοι ὡς καὶ ψνχη σε 248. 
Οοπρὶ. (Αἰεχ. οὑπὶ σοι εἰ ἡ ψυχὴ ἰπ σμαγαθῇ. τίποτε) ἐκτήσω αὐ- 
τόν] ἐκτισὼ αὐτὸν τού. 

ΧΧΧΙ. Εἰ ἔρι σοι οἰκέτης α τοῦ. ἄγε αὐτὸν] ἄγαγε αντον 
τξς. ὡς σεαυτὸν] ὡς ἀδελφον 23, ςς, τοῦ, τςς, 1ς7, 248, 2:3, 4ξ4, 4) 
296, 307. Οοπιρί. ΑἸεχ. ὡς ἡ Ψυχή σου] ὡς τῆς ψυχῆς σου ΑΙεκ. 
ἐπιδεήσεις αὐτῷ} ἐπιδεησεις αὐτῳ Π], ςς, τού, τς", 248, 254, 296, 
307, 3.8. επιδεησις αὐτώ ἴςς. κακώσῃς αὐτὸν] -Ε ἀδίκως 448. 
Οοιηρὶ. καὶ ἀπάρας] καὶ ἐπάρας 3107. ἀποδρα } αποδραση 23» 
253. (οπιρὶ. ΑΙά. αἀποδρασει 448. απεδρα 296, 308. ζητήσεις 
αὐτόν] ξητησις αὐτω τςς. α αὐτὸν 253. 

1. Κεναὶ ἐλπίδες] κεναι αἱ ελπιδὲς 248. Οοπιρὶ. ργαινίει. σερι 
ἐνυπνίων 296. (ΑἸεχ. ἱπ σῆᾶγ. πηη.) ἶμδο}} Ηἴς ἀεπηῖς ςαρ. χχχ. 
πῃ Οοάϊοε τό6. καὶ ἐνύπνια] α και τοῦ. 

Π. -Ὡς δρασσόμενος) ὡς ὁ δρασσομενος 5248. Οοπηρί. σκιᾶς] 
σκιὰς 307. ἄνεμον) ἀνεμες 248, 307). (ΟΠΡ]. ἀνέμοις 208. 

Η]. κατὰ τάτι} κατα τατο ξς, τού, 1ς7, 248, 2ς3, 296, 307. 
ΟὐομρΙ. ἐνυπνίων] ἐνυπνίοις 23. ΝΣ 

ΙΝ. ᾿Απὸ ἀκαϑαρτε] ργϑυηΐτ. καὶ ἱπῖεσ ἄποοὸς Αἰδχ. 
ρισϑήσεται] τίς καϑαρισϑήσεται ΑἸά. 

Ν. Μαντεῖαι] μαντεια ςς, 248, 2:4. ΟορΙ. ματαιά ἐς] 
αμαρτιὰ ἐξὶ 302. φαντάζεται καρδία] φανταζεται σου ἡ καρδια 

τί καϑα- 

τ .248. Οοιηρὶ. 
ΝΙ. παρὰ ὑπίςΕ] απο υψιςα ςς, τού, 1 ξ3)24. 2906. Αἰεχ. παρὰ 

Κυριου 307. ἐν ἐπισκοπῇ] ἐπισκοπὴ (ῆς) τοῦ. “ -- σὰ 248. Οοπιρὶ. 
(ΑΙεχ. ἱπ ομαγαέξ. πιΐπογε.} εἰς ἐπισκοπὴν 307. μὴ δῶς εἰς] μη ϑὼ- 
σις (ῆς) ιτςς. μὴ δωσὴς 307). κα εἰς ΑἸά., τὴν καρδίαν σΕ} τῇ καρ- 
διᾳ σου 307. ᾿ ὰ ᾿ 

ΝΙΙ. Πολλὲς ἐπλάνησε] τολλες γαρ ἐπλανῆσε 23, ξεγτοῦ, τξς, .(, κ- 
1ς7, 248, 253, 296, 307). (οπιρὶ, Αἰά. ΑΙεκ. καὶ ἐξέπεσον] καὶ 
ἐξεπεσαν 43, τξξς, 2:3) 206, 307, 3093. ἐχπίζοντες ργεπετε. οἱ 296. 
ἐπ᾿ αὐτοῖς) ἐπ᾿ αντα τού, 2:4. εἰς αντὰ 1ς7. 

ΨΙ11. συντελεσθήσεται] αὶ συντελεσϑησεται 206. 

φοματι τιςὼν 23, 205, 308. : ᾿ γε 

33 . ΠῚ 

ςόματι πιςῷ ] 

ζ 77 ᾿ δὺ ΕΣ 

«ὁ σιν 

ΠΝ 

Εν ἡμέρᾳ συντελείας ἡμερῶν ζωὴς ὑταρ ἀγα 



Ν «2 ὧο 

φᾺ- 

Ὶ 

οὰ 

ἊΝ 

᾿ 
ὃς 

τὸ 2} 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

δ δία ςόματι πιςῷ τελείωσις. ᾿Ανὴρ πεπαιδευμένος ἔγνω πολλὰ, χαὶ ὃ 

σεται σύνεσιν. Ὃς ἐκ ἐπειράϑη ὀλίγα οἶδεν, ὁ δὲ πσεπλαγημένος “ληϑυνεῖ “πανεργίαν. Τϊολλὰ 

ἑώραχα ἐν τῇ ἀποπλανήσει μου, χαὶ πλείονα τῶν λόγων μου, σύνεσίς μου. Πλευονάχις ἕως ϑα-. 

γάτε ἐχινδύνευσα, χαὶ διεσώϑην τότων χάριν. Πγεῦμα φοξεμένων Κύριον ζήσεται, ἡ γὰρ ἐλῃὶς 

αὐτῶν ἐπὶ τὸν σώζοντα αὐτές. Ὃ φοξέμενος Κύριον οὐ μὴ εὐλαξηϑήσεται, χαὶ οὐ μὴ δειλιάσῃ, 
ὅτι αὐτὸς ἐλπὶς αὐτᾶ. Φοξεμένα τὸν Κύριον μακαρία ἡ ψυχῆ" τίνι ἐπέχει, χαὶ τίς ἀντιςήριγμα 

αὐτῶ, . Οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίεα ἐπὶ τὸς ἀγαπῶντας αὐτὸν, ὑπερασπισμὸς δυναςείας χαὶ φήριγμα 

“-ἹἉ ΚΕΦ, ΧΧΧΙ, 
πολύπειρος ἐχδιηγή. 9. 

ΤΌ, ΤΙ, 
12, 
13. 

14. 

Ιξ. 
16. 

2 ᾽ ᾿ 5. Ν ΄ Ν έ 2. Ὁ Ν δ 7 ἌΉΓΣΟΟΝ ΄ Ν , 
ἰσχύος, σχεχῃ ἀπὸ χαυσωνγος χὰ! σχετῇ ἀΤΟ βεσὴμ βίας, φυλαχὴ α 70 προσχομμᾶτος Χαι βοήϑεια 

ἴω Ν Νὴ ἈΝ » Ν 

᾿ ἀπὸ πτώματος, ᾿Ανυψῶν Ψυχὴν χαὶ φωτίζων ὀφϑαλμὲς, ἴασιν διδὸς, ζωὴν καὶ εὐλογίαν. Θυ.- 
᾿ ᾿ ".. » 3 3 7΄ 7 2 “4 » 

σιάζων ἐξ ἀδίκου, πτροσφορὰ μεμωχημένη, χαὶ ἐχ εἰς εὐδοκίαν μωχήματα ἀνόμων. Οὐχ εὐδοχεῖ αὶ Η͂ πος “2 δ ἪΣ 2 λήϑ 9 “" ξ λά ε ΄ " ΠΝ ὕψιςος ἐν προσφοραῖς ἀσεξὼν, ἐδὲ ἐν πλήϑει ϑυσιῶν ἐξιλάσκεται ἁμαρτίας. Θύων υἱὸν ἔναντι 
ρο μὸ ΄ 24, Α ὁ ἘΣ | 

ὡς 18 πατρὸς αὐτῶ, ὁ προσάγων ϑυσίαν ἐκ χρημάτων “πενήτων. ἤΑρτος ἐπιδεομένων ζωὴ αἸωχῶν, 
ρο Σ Ἐ » ’ . 2) 

Ἵ1 .,Σξδ ἀποςερῶν αὐτὴν ἄνϑρωπος αἱμάτων. Φονεύων τὸν πολησίον ὁ ἀφαιρέμενος συμξίωσιν, χαὶ ἐχχέων 

ὡὔ͵ “ 

ς 

Ο ΣΥΝΤΗΡΩΝ νόμον πλεονάζει πτροσφοράς' ϑυσιάξων σωτηρίου ὁ προσέχων ἐντολαῖς. ᾿Αν- 

παῖ ρὰ - Ὁ» ἣν ΄“»»Ἠ» ρ6 ΄ » αἷμα ὃ ἀποςερῶν μισϑὸν μισϑία. Εἷς οἰχοδομῶν, χαὶ εἷς χαϑαιρῶν, τί ὠφέλησαν “παλεῖον ἢ χό- 
᾽΄. Ν . ΑΖ " ᾽3 ΄ : ε ᾿ , . 

πες; Εἷς εὐχόμενος, χαὶ εἷς χαταρώμενος, τίνος φωνῆς εἰσαχάσεται ὁ δεσπότης ; ̓ Βαπ]ιζύμενος 
2Ξ.ϑ4»5ΑΌΆἌἈΝ »᾿ Ν ΄ ε ’ ..᾿. ’ 2. Ὁ »"» ϑς δι “ἷ ΕΣ , , 

απὸ νεχρδ, Χαὶι ΄αᾶλιν ἀπ]όμενος αυτδ, τί ὠφέλησε τῷ λδτρῳ ἄυτξ: Ουτὼς ἄγϑρωπος νηςεῦων 
- ζω Σ “Ὁ ΄ ἱ Ν, Ν 2. ΧἈ “" “ - »“,. . [Ω] γ᾿ ἐπὶ τῶν ἁμαρτιὼν αὐτϑ, χαὶ ππάλιν “πορευόμενος, χαὶ τὰ αὐτὰ πποιῶν' τῆς προσευχῆς αὐτῷ τίς 

͵ - ρῶ ζω] .ϑ Ὁ : εἰσαχόσεται; καὶ τί ὠφέλησεν ἐν τῷ ταπεινωθῆναι αὐτόν ; 

17. 18, 

ταποδιδὰς χάριν προσφέρων σεμίδαλιν, χαὶ ὁ “ποιῶν ἐλεημοσύνην ϑυσιάζων αἰνέσεως, Εὐδοχία 3. 
΄ ) ὮΝ 2 -". . ᾽ς Ν 23 Ν 3 “᾿ Ξ νΝ 232 ΄ ἷ ἽΝ 9 κῷ ; Κυρίου ἀποζῆναι ἀπὸ “πονηρίας, καὶ ἐξιλασμὸς ἀποςῆναι ἀπὸ ἀδικίας. Μὴ ὀφϑῆς ἐν προσώπῳ 4. 

Κυρίου χενὸς, Πάντα γὰρ ταῦτα χάριν ἐντολῆς. Προσφορὰ δικαίε λιπαΐνει ϑυσιαςήριον, ᾿χαὶ ἡ 
εὐωδία αὐτῆς ἔναντι ὑψίςε. Θυσία ἀνδρὸς δικαίε δεχτὴ, χαὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἐκ ἐπιλησϑή.- 7. 
σεται. Ἔν ἄγαϑῳ ὀφθαλμῷ δόξασον τὸν Κύριον, χαὶ μὴ σμιχρύνης ἀπαρχὴν χειρῶν σου. Ἐν 

ΙΧ. ᾿Ανὴρ τοεπαιδευμένος) ἀνὴρ ττεπλανημένος 23, 248, 305. 
Οοτηρὶ. ΑἸεχ. ἔγνω] ἐπεγνω 307... 

Χ. ἐπειράθη) ἐπειρασϑη 23, τού, τςς. Οοηρί. ὀλίγα οἶδεν] 
ττ, 248. ΟΟπιρί. ὁ δὲ πεπλανημένος] καὶ ὁ ττεπλανημενος 23. ὁ δὲ 
πιπαιδευμένος ςς, τοῦ, 1ς7, 2:4.- τλυϑυνεῖ  τπὐληϑύνει ςς, 2 ς3, 
254, 206. Οοτρρὶ. ᾿ 

ΧΙ. ἐν τῇ ἀποπλανήσει] ἐν τὴ τσοιῆσει 3. καὶ πλείονα] και τὰ 
τλειονὰ 23,).233,) 2.038. καὶ τλείονα τῶν λόγων μον] και τὰ ττλα- 
σματα τῶν λογὼν μου 248. (οηγρὶ. λόγων μου) α βου τοῦ. 

ΧΙ]. τότων χάριν] τετῷ χάριν 307. 
ΧΙ. φοδεμένων} φοθδόμενον ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 1.38. 

Κυριον (ῆο πῆ) ςςς, 248, 254. Οομρρὶ. 
τῶν ΟἸεπ). ΑΙεχ. 1. οἷξ. 

ΧΙΨ. Ὁ φοδέμ. Κύριον] ὁ φοξεμ. τον Κυριον λοό. οὐ μὴ 15] 
αδὲν 43, ςςν) τού, (τες. ἴοτ. αϑὲν) 1 ς7), 248, 253, 206, 307. Οοιρρὶ. 
μαθεῖ 'π ομαγαέξ, πηίπογε Αἰεχ. εὐλαξηϑ.} ργαπιῖῖ. τοολλα ἰητοῦ 

, ἀηςοβ ΑἸεχ.. καὶ οὐ μὴ] καὶ εἰδὲν 2ς3. δειλιάσῃ] δειλιασει τοῦ, 
᾿Π1985) 253» 307. 

ΧΝ, τὸν Κύριον] α τὸν ας4. ἡ ψυχὴ] - αὐτε τς). ἀἶντι- 
ςήριγμα αὐὖτΨ} αὐτὰ κηριγμα 43, ςξ, τοῦ, 1ξ 7) 157, 248, 2 53, 2.4, 
206, 307. Οοπρὶ. ΑἸεχ. . 

: ΧΥῚ. ἐπὶ τὲς ἀγαπῶντας] ἔπι τὸς φοξεμενες 2407. δυγαςείας} 
τα. 307. καὶ σκέπη] καὶ μέση ΑΙ4. ὀπὸ πτώματος] απὸ τστωσεως 

23ν 58. 1ού, τς, 157, 2ς3,)2 54, 206, 307, 308. ΑἸεχ, πτώσεως 248. 
Οομρρὶ. π π 
ΧΙ. ψυχὴν] φωνὴν 2307. 

γίαν] α οὐπὶ ἱηετηεά, τού. 
ΧΥΝῚΠ. Θυσιάζων ἐξ ἀδίκε] ϑυσία ἐξ δίκα Ογεη!!. ΑἸεχ. νοΐ. νὴ. 

Ῥϑτῖ, ἴ. Ρ. 311. ἐξ ἀδίκου] εξ αδικων ςς. μεμωκημένη) μόνω και 
μονὴ 233. μεμωώμημενὴ τού, τς7. ΑἸεχ. (Ογη}}. ΑἸεχ. 1. εἶς. οὐ νἱἀοίυν 
ἴοτ.. μεμωμένη.) μεμονωμενη 2:4. μωκήματα] μωμηματα τοό, 
157. ΑἸά. ΑἸεχ. δωρηματα 248. Οοπρῖ. μωμητα 2οό, 408. 

ΧΙΧ. ἐν τοροσφόραις] , ἐν 248. (πυρὶ. ᾿ 
ΧΧ. Θύων υἱὸν--- ὁ προσάγων] ὡς ὁ ἀποκτένων τὸν υἱὸν αὐτῷ ἔμ- 

προσϑεν τὰ ττατρὸς ἕτως ὁ προσάγων Οἰιγίοί, νἱ!. ς37. 

ἡ γὰρ ἐλπὶς αὐτῶν] α αὐ- 

φὩ 

Υ̓ 
ἰασιν}] σασιν 223. ἴασιν---εὐλο- 

Κύριον] τον 

ΧΧΙ. ἐπιδεομένων] ἐπενδεομένων 11], ςς, τού, 1 ς7, 254. επ᾽ ἐνδὲ- 
ομενων (ῇς) 5ο6. ὁ ὠπορερῷν αὐτὴν] ὁ ἀπορερων αὐτὸν 248. Οοτωρὶ. 
ΧΧΠ.. τὸν τλησίον] των τσλήσιον 23. συμβίωσιν] ἐμξιωσιν 23, 

253. ΑΙεχ. ὁ ὠπορερῶν] καὶ ἀπορέρων 1Π1,1τςς. μισϑὸν] μισϑων 
ιξς. μισθίου] μισϑωτου 23) τού, 248, 2οό. Οοηρὶ. 

ΧΧΠΠΙ. καὶ εἷς καϑαϊρῶν] καὶ εἷς καταλυων 248. Ὀοπρ. τί 
ὠφέλησαν) τι ὠφελησεν 11], τςς. τι ὠφελήσει 23, 253. τι ὠφελουσι 

248. Οοπηρ!. ἢ κόκες] ἢ κοπε 23, 2.3. ΑΔ τ΄ 
ΧΧΙΝ. Εἷς εὐχόμενος] εἷς γὰρ εὐχόμενος ΟἩγίοίξ. νἴϊ, 7). καὶ 

εἷς καταρώμενος] καὶ εἷς καταρώμενος ΑἸά. φωνῆς] φωνη 'ςς. φω- 
νὴν 307. εἰσαχάσεται]) ἀκέσεται ΑἸά, ΟἸγίοί, 1. εἶξ. 

ΧΧΥ. τί ὠφέλησε] τι οφελος 248. ΟΟπρΙ. τῷ λετρῷ αὐτε] 
Ργαοτηῖ. ἐν 23, ς 5» 1ού, τςς, 248, 2ς4,) 307. Οομρὶ. ΑἸεχ. 

ΧΧΨῚ. καὶ τὰ αὐτὰ ποιῶν] και ταυτὰ ποιων 448. Οοπιρὶ. 

προδευχῆς αὐτῷ] τῆς εὐχῆς ὦὐτξ 307. 

. 
τῆς 

’᾽ [2 

τις εἰσακέσεται] τις ἀχϑσε- 

ται ςς. ἐν τῷ ταπεινωθῆναι] ἐν τω ταππεινεσϑαι 1ξ Ὁ ζ »γὰ Ζ Ζ 

“ “ἢ 
Ι. Σ χ Φ . σν ον ι προσφορὰς] προσφορᾶς 253) 254. Ὡροσφοραν 307 ἀρθτν ΤΡ 

ρᾶς ΑΙά. ϑυσιάζων] ϑυσια 11]. κ. ἐντολαῖς} ἐντολᾶς ξξ. 

11. ᾿Ανταποδιδὰς} ρτγαετηϊτι, καὶ 248. τοροσφέρων] τοροσφορων 
23. Ῥγατηϊε, ὁ τού, 1.7, 2:4, 307. ὡς Ὡροσφερων 448. (οπιρὶ. “ἢ 
καὶ ὁ ποιῶν] α ὃ τοό, τςς. αἰνέσεως] αἰνεσιν 296, 308. “ἘΣ 

ΠΙ. ἀποςῆναι τ᾿ -τ-ὐποςῆναι 22} α αἰϊεσγιτ,, οὐπὶ ἱπίοττηθά. 207. 

ἀπὸ τοονηρίας] απὸ ἀμαρτιᾶς ξς, τοῦ, 254. ἀπὸ αδικιας 157. ἀπὸ 
ἀδικίας] απὸ αἀμαρτιᾶς 157. 

ΙΝ. ἐν προσώπῳ Κυρίου] ἐνωπιον Κυριου 248. (ΟΠ. 
Υ. χάριν} χαρις τοῦ. 

ΝΊ. λιπαίνει) λιπαναι 307. 
αὐτῇ τξςς. χαὶ εὐδοκία αὐτῆς 2:4. 

58:9 254. 
ΝΠ. τὸν Κύριον] τον Θεὸν τές. 

μᾶκρυνης 1ξ7. 
ΙΧ. Ἐν πάσῃ δόσει] ἐν ττασὴ δοζη 307. 

ιξς. 

“" 

“Ὁ ε 
501 ἢ 

καὶ ἡ εὐωδία αὐτῆς] καὶ ἢ εὐωδία λ) ἣν 

ἔναντι ὑψίςου] ἐναντίον υψιρου 

καὶ μὴ σμικρύνῃς} καὶ μὴ 

ἱλάρωσον] ἐλαρυνον 
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χκκὸ ινθέ}ί 

ἘΣ 
᾿ἣ , 

Μη τσ, 

Ὕ 
“ἰ 

΄ ΄ ’ Ν “ 59 ω 3 εὐ 3 
. γνώτωσάν σὲ χαϑάπερ καὶ ἡμεῖς ἐπέγνωμεν, ὅτι ἐχ ἔςι Θεὸς πσλήν σου Κύριε. ᾿Εγχαΐνισον ση- 

ν πψ' 

ΣΟΦΙΑ Ἐν λυ 
ΧΧΠΙ. , 

πἄσῃ δόσει ἱλάρωσον τὸ πρόσωπόν σου, χαὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἁγίασον δεχάτην. Δὸς ὑψίφῳ χατὰ 
τὴν ἡ διν αὐτϑ, χαὶ ἐν ἀγαθῷ ὑφϑαλμῷ καϑεύρεμα χειρός. Ὅτι Κύριος ἀνταποδιδός ἐς, χαὶ 

ἑπ]απλάσια ἀνταποδώσει σοι. Μὴ’ δωροχόπει, οὐ γὰρ προσδέξεται: χαὶ μὴ ἔπεχε νυσίᾳ ἀδίκῳ, 
ὅτι Κύριος χριτής ἐς, χαὶ ἐκ ἔς! σαρ᾿ αὐτῷ δόξα προσώπου. Οὐ λήψεται Ὁ 2“ Ἐν ἐπὶ αἸω-- 

χϑ, χαὶ δέησιν ἠδικημένε, εἰσαχέσεται. Οὐ μὴ ὑζερίδη ἱκετείαν ὀρφανδ, χαὶ χήραν ἐᾶν ἐχχέῃ 

λαλιάν. Οὐχὶ δάκρυα χήρας ἐπὶ σιαγόνα καταβαίνει, χαὶ ἡ χαταβόησις ἐ ἐπὶ τῷ χαταγαγόντι 

αὐτά; Θεραπεύων ἐν εὐδοκίᾳ δεχϑήσεται, χαὶ ἡ δέ ἕῃσις αὐτῇ ἕως νεφελῶν συνάψει. Προσευχὴ 

ταπειν8 γεφέλας διῆλϑε, χαὶ ἕως συνόγγίσῃ οὐ μὴ παρκχληνῇ, χαὶ ΠῚ μὴ ἀποςῆ ἕως ἐπισκέψη- 

τῶι ὃ ὕψιςος: καὶ χρινεὶ δικαίως, χαὶ “Φοιἥσει χρίσιν. Καὶ ὁ Κύριος οὐ μὴ ἡ βραδύνῃ, δὺὲ μὴ μα- 

χροϑυμήσει ἐπ᾽ αὐτοῖς ἕως ἂν συντρίψη ὀσφὺν ἀνελεημόνων' χαὶ τοῖς ἔϑνεσιν ἀνταποδώσει ἐχδί- Ὁ β 

χησιν, ἕως ἐξάρη πσλῆϑος ὑξριςῶν, καὶ σχήπ]ρα ἀδίκων συντρίψη, “Ἕως ἀνταποδῷ ἀνθρώπῳ κατὰ 

τᾶς πράξεις αὖτ, χαὶ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων χατὰ τὰ ἐνθυμήματα αὐτῶν, ἕως χρινῇ τὴν χρίσιν 
τῇ λα αὐτϑ, χαὶ ̓ εὐφρανεῖ αὐτὰς ἐν τῷ ἐλέει αὖτ. 

γεφέλᾳι ὑετξ ἐν χαιρῷ ἀξδροχίας. 

2ον 0.27 

Ὡραῖον ἔλεος ἐν χαιρῷ ϑλίψεως αὖτβ, ὡς 

ἘΛΈΗΣΟΝ ἡμᾶς, δέσποτα ὁ Θεὸς πάντων, χαὶ ἐπίξλεψον. Καὶ ἐπίξαλε τὸν φόξον σου ἐπὶ 
΄ ἊΜ ᾿ 

᾿ 

πάντα τὸ ἐσγη. » Ν μ 2 ,. - ' 9 : Ἑπᾶρον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ ἔϑνη ἀλλότρια, χαὶ ἰδέτωσαν τὴν δυναςείαν σου. 
Ὁ » » ᾿ς ὃ Ὁ ε ᾽’ ϑ φΘ φ φ “. : ρ“, 

Ωστπερ ἐνώπιον αὐτῶν ἡγιάσϑθης ἐν ἡμῖν, ὅτως ἐνώπιον ἡμῶν μεγαλυνϑείης ἐν αὐτοῖς. Καὶ ἐπι- 

μεῖα,, χαὶ ἀλλοίωσον ϑαυμάσια" δόξασον χεῖρα χαὶ βραχίονα δεξιόν. 
χεὸν ὀργήν: ἔξαρον ἀντίδικὸν, χαὶ ἔχτριψον ἐχϑρόν. 
χαὶ ἐχδιηγησάσϑωσαν τὰ μεγαλεῖά σου. Ἔν ὀργῆ πυρὸς καταθρωϑήτω ὁ ὃ σωζό Ὅμενος, χαὶ οἱ χα- 

χϑντες τὸν λαόν σοὺ εὕροισαν ἀπώλειαν. Σύντριψον χεφαλᾶς ἀρχόντων ἐχϑρὼν λεγόντων, Οὐκ 
ἕςι “΄“ λὴν ἡμῶν. ΑΝ πάσας φυλὰς ΠῚ " Λαμπρὰ ἘΠΕ Ὲ α χαὶ ἀγαϑὴ ἐ ἐπὶ ἐδὲσ " τῶν 

βρωμάτων αὐτῆς ἐπὶμελήσδξαι.᾽ “τ. δι, σον ἸΔᾺ5 ΠΕ ΟΝ Δ ̓-. 
τ μδὰ Ἅ,.5. 

4, Οοιρὶ. καὶ τὰ ἔργα] χαι κατὰ τὰ εἐργὰ 307. Χ. κατὰῶ τὴν δόσιν αὐτξ!} κατα τὴν δοσιν σου 11]. 

πων] αγιων 23. λτῶν 248, 4ς3. ΟΟηιρὶ. κατευϑυμα τοό. 
αὐτῶν) και τὰ ἐνθυμήματα αὐτων 55. ΑἸοχ. ΧΙ. Ὅτι Κύριος] οτι ὁ Κυριος 307. ἀνταποὃ, ἐς!] ανταποδ. 

τ εραν τς). καὶ ἱἑπϊαπλάσια)} καὶ επ]απλασιονα τού, 296, 398. αὐτε 248. Οοπιρῖ. α κατὰ 307. ἕως κρινῃ} ἕως κρινέϊ 43, τού, 1 ς 79 
ἐπῆαπλ. ἀνταποδ.} ττ. 348. Οοπιρί. ἀνταποδώσει} ἀποδωσει τςς. 4308. εως ἂν κρινὴ 248. (οπιρί. καὶ εὐφρανεῖ] καὶ εὐφῥανη 307. 
Αἰεχ. ἀνταποδ. σοι] α σοι 248. Οοπηρὶ. «τ. 308. ἐν τῷ ἐλέει αὐτῇ] ἐπὶ τω ἐλέει αὐτὰ τοῦ. 

ΧΙ], Μὴ δωροκόπει) μη ϑωροκοπῆει 140.98. καὶ “γὰρ προσδέξεται] ὁ ὲ ΧΧ. ὯΩραῖον] ργϑυηῖτξ, ὡς 248. (πρὶ. 
τῇ} αὶ οὐπὶ ἱηίεγηθά. ςς. ἔλεος] ᾽ ἐλεὸν 207. γα προσδέξηται 307. ἃ γὰρ δέξεται ΑἸά. καὶ μὴ ἔπεχε] καὶ αὶ μὴ 

, τα 248. Οοπηρί. Βαδεῖ αὐτῇ ἰηζεγ ἅποος ΑἸεχ. 

Ἔγειρον ϑυμὸν, χαὶ ἔχ- . 
Σπεῦσον χαιρὸν, καὶ μνήσθητι. ὀρκισμᾶ, ὁγριφγιῦ 5} 

ψ( »»νεννιεννέφ  γ4 τε 

“ γἌῥε»ν- 
“" γξηκεκνιάιει ἤις-, 

ὠφνένα “ν 

οὐφϑ ον 

τ 2:5 ἐγ, 

ΜΠ ἢ 

τῶν ἀνθρώ- 2 
κατὰ τὰ ἐνθυμήματα 
κατὰ τὰ ενϑυμηματα 

καϑεύρεμα) 

Ὡραϊον---ϑλίψεως αἱ αὐ- 
ϑλίψεως αὐτῷ] λαν- 

ἔπεχε ΑἸά, ϑυσίᾳ] ϑυσιαν 3027. ἀδίκῳ] αδικως (δὰ ς ἰηΐες [ΐη. Ἡ 

ΔῸ ἷ. τ}.} τιοό. ὅτι Κύριος) οτι ὁ Κυριος 30). Κύριός κρίτης} 
ι. 248. ΟὐμηρΙ. ταρ᾽ ὁ αὐτῷ] παρ᾽ αὐτα 253. καὶ οὐκ ἔς!) α οὐκ ὀ 1. ᾿Ελέησον] ργαπηῖτι. ἀρχὴ λογξ 307. δέσποτα ὁ Θεὸς} Κυριε 

ἕςι ΑΙά. δεσποτα 107. διαρδεῖ δέσποτα ἱπ ομαγαξξ. πλΐποῦε ΑἸεχ. 

ΧΠῚ. Οὐ λήψεται] Ἔ Κυριος 448. Θοπρρί. 11. ἐπίδαλε] ἐπιψλεψον (ς) τςς. ἐπὶ ταντα-- χεῖρα σου ἷπ 

ΧΞ] ἐπι τῆωχῳ 248, 2.3. (μηρί. οοπη. ἴδε. α οὐπὶ ἱπίεγπιθά. 3907. τοὶ ἔϑνη] -Ἑ τὰ μη ἐκχζητεντα σε 

ΧΙΝ. Οὐ μὴ ὑπερίδῃ] ἐ μὴ τοαρίδη Αἴεχ. 248. ΟομρΡΪ. (ΑἸεχ. ἰπ ομαγαδές. πυΐπογε.) 

α 3208. ἐπὶ υὔω- 

« ’ 

ἱκετείαν] ἱκεσιᾶν 21, ᾿Ξ 

2.3. 
ΧΝ. Οὐχὶ δάκρυα} εχ! δακρυον 248. Οοπηρὶ. 

δλ ὔ 

ἐπι σιαγόνα) 

ἐπὶ σιαγόνι ΑἸεχ. καὶ ἡ καταβόησις] καὶ καταξοησεις 22. -ἴ αὖ- 

τῆς ΟομρΙ. ἐπὶ τῷ καταγαγόντι] ἐπι τω καταγοντι 390). αὐτὰ] 
αὐτο 248. (οπιρὶ. 

ΧΥῚ. ἕως νεφελῶν} ἕως τῶν νεφελῶν 448. Οοπιρί. συνάψει) 
σνναψη 307. 

ΧΥ ΠῚ. καὶ ἕως συνεγγίσῃ] καὶ εὡς συνεγίισεε τοό. ἕως ἐπισκχέ- 
Ψψηται] εως ὅ επισκεψηται ςς. ες ἂν εἐπισκεψηται τού, 1:7, 248, 
307. Οοπηρὶ. ἕως ἐπισκέψεται ΑἸά, καὶ κρινεῖ } α καὶ 248, Οοπηρὶ. 
καὶ χρινὴ 253. ὃ ὕψιςος] Κύριος ΑΙεκ. δικαίως} δικαίοις ς ςγ τοό, 
τς 5, 157) 293, 264, 307. ΑΙεχ. δίκαιος 248. Οοηρρὶ. 

ΧΥΠΙΙ. ἐδὲ μὴ μακροϑυμήσει) «δ᾽ αὶ μη μακροϑυμήσει ς ς,"254. 
"δὲ μὴ μακροϑυμηση τοό, 248, 2ς3. Οοπθρὶ. ΑἸεχ. αμῆῖςς. ἐπὶ 
αὐτοῖς] Ἔ δ χραταιος 248. Οοπιρὶ. (ΑΙεχ. ἴῃ ομαγαέξ, τηΐπογε.) 
ὧν συντρίψη] ἑως 5: συντριθη ςς. εως ἕ ξ συντριψη 254. εως ἂν ἐκτριψη 
207. συντρίψη 1] τριψη 248. ΟοπιρΙ. ἕως ἐξάρῃ] εως ἂν ἐξαρη 
1οό. καὶ σκηπῖρα ἀδικῶν} καὶ σκηπῆρα δικαίων 111, 307. 
τρίψη 29} συντρίψει 248, 308. Αἰά. 

ΧΙΧ. Ἕως ἀνταποδῷ} ἑὼως αν ἀνταποδὼ τοῦ. 

ἕως 

εως ανταποδωσει 

συν» 

ΠΙ. καὶ ἰδέτωσαν] α καὶ Οοχηρὶ. 
ΙΝ. ἐνώπιον ἡμῶν] ἐναντιον ἡμῶν 23,) 248. (οπιηρί. 

ϑείης] μεγαλυνϑὴς 23. 
Ν. καὶ ἡμεῖς ἐπέγνωμεν και ἡμεῖς σθεγνωμεν ΠῚ 251. Οοπρὶ. 

Ἔ σε ςς, τοό, τξς, 157, 254, 296, 308. ΑἸεχ. ἐπεγνωμεέν σε 107. 

ΝΙ. σημεῖα) σημειον ξς. σοφιαν 307. δέξιον) Ἐς ὅπερ διηγων- 
ται τῶ ϑαυμασιὰα σε 248. -Ἐ εὐάεπι, ουπὶ ὅπως ΡγῸ ὅπερ, Οοπρρὶ. 

μεγαλυν- 

“2. 

(ΑΙεχ. ἴῃ εἰιαγαέξ. πγίηογο.) υψηλον 207. ο ἸῸ) “΄Ψ» 

ΨΠ. καὶ ἔκχεον] καὶ ἐκχεε 448, 253. Οοπιρί. ἔξαρον] ἐπαρον 

248. (οπρὶ. 
ΟΨΙΠ. ἐρκισμοῦ] ὀργῆς 248. Οὐπιρί.. καὶ ἐκδιηγησασϑωσαν] 

Ἔ σοι 248. Οοπιρὶ. τὰ μεγαλεῖα. .σ5] τα ϑαυμασια σε 248. (οπρί. 
ΙΧ. καὶ οἱ κακᾶντες] καὶ οἱ αδικεντες 68, χαι οἱ κατέχοντες 

(εχον ἴοτ. ἔωρετ γδίωγ. αὖ ἃ]. τη.) τοό. καὶ οἱ κατοικεντες͵ 308. 

Χ. κιφαλὰς ἀρχόντων ἐχϑρῶν] οσφυν ἀνελεημονων 23. ἐχϑρῶν] 

εϑνων τού, 1ς7. Οοἴηρ!. Αἰεχ. ργβεπηῖτῖ. εϑνων 1 δ ς. 

ΧΙ. Σύναγε] συναγαγε 23, 55, τού, τξς, 157, 253, 206, 307. 

Οομπιρὶ. 4Ἰεχ. 
ΧΙΠ. [Ιπ Ἑάϊέοπε Οοπηρίυϊεπῇ νεγ. 25. σᾶρ. ΧΧΧ. 

σιν} ἐπι εδεσματων 207. ᾿ 

ἐπὶ ἐδέσμα- 



ὶ ᾿κϑνὶν 

τ 

ΝΥ 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ σλέτε ἐχτήχει σάρχας, χαὶ ἡ μέριμνα αὐτὰ ἀφιςᾷ ὕπνον. 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ: 
ἂ 

ΚΕΦ. 
Μέριμνα ἀγῥυπνίας 

ἀπαιτήσει γυραγμὸν, χαὶ ̓ἀῤῥώςημα βαρὺ ἐχνήψει ἱ ὕπνος. Ἐχοπίασε πλόσιος ἐν συναγωγῇ χρῆ- 3 
μάτων, χαὶ ἐν τῇ ἀναπαύσει ἐμπίπλαται τῶν τρυφημάτων αὐτῷ, ᾿Εχοπίασε πτωχὸς ἐν ἐλατῆώ. ἡ 

σει βίε, χαὶ ἐν τῇ ἀναπαύσει ἐπιδεὴς γίνεται. Ὃ ἀγαπὼν χρυσίον οὐ δικαιωθήσεται, χαὶ ὃ δι. ς 
ὥχων διαφϑορᾶν, αὐτὸς πλησϑήσεται. Πολλοὶ ἐδόϑησαν εἰς πτωμὰ χάριν χρυσίου, χαὶ ἐγε- 
γήϑη ἀπώλεια αὐτῶν κατὰ Ὑροσῦτον αὐτῶν. Ξύλον προσκύμματός ἐς! τοῖς ἐνθυσιάζεσιν αὐτῷ" 

χαὶ πᾶς ἄφρων ἁλώσεται ἐν αὐτῷ. Μακάριος πλόσιος ὃς εὐρέϑη ἅ ἄμωμος, χαὶ ὃς ὀπίσω χρυσία 

οὐχ ἐπορεύϑη. Τίς ἐς καὶ μακαριθμεν αὐτόν : ἐποίησε γὰρ ναυμάσια ἐν λαῷ αὐτῷ. Τίς ἐδο- 

κιμάσϑη ἐ ἐν αὐτῷ χαὶ ἐτελειώνη, καὶ ἔςω εἰς καύχησιν: τίς ἐδύγατο ὐδεᾶξη ηγαι, χαὶ οὐ παρέξη, 

χαὶ ποιῆσαι καχᾶ, χαὶ ἐκ ἐποίησε; Στερεωϑήσεται τὰ ἀγαθὰ αὐτῷ, χαὶ τὰς ἐλεημοσύνας αὐτξ 
ἐκδιηγήσεται ἐχχλησία. Ἐπὶ τραπέζης μεγάλης ἐκάϑισας: μή ἀνοίξης ἐ ἐπ᾿ αὐτῆς φάρυγγά σδ' 

χαὶ μὴ εἴπης, Πολλά γε τὰ ἐπ᾿ αὐτῆς. Μνήσθητι ὅτι χακχὸν ἐφϑαλμὸς πονηρὸς, πονηρότερον 
ὀφϑαλμδ τί ἔχτιςαι; διὰ τῶτο ἀπὸ παντὸς πρόσωπον δακρύει. οὗ ἐὰν ἐπιδλέψῃ, μὴ ἐχτείνης 
(χεῖρα, χαὶ μὴ συνϑλίξου αὐτῷ ἐν Ἰξθθλιι, Νύει τὰ τῇ πλησίον ἐκ σεαυτῷ, χαὶ ἐπὶ παγτὶ 
πράγματι διανοξ, Φάγε ὡς ἄνθρωπος τὰ τιαρακείμενά σοι, χαὶ μὴ διαμασῶ, μὴ μισηδῆς. 
Παῦσαι “πρῶτος χάριν ̓ παιδείας, χαὶ μὴ ἀπληςεύου, μήποτε τιροσχόψηῃς. Καὶ εἰ. ἀναμέσον 
πλειόνων ἐχάϑισας, πρότερος αὐτῶν μὴ ἐχτείγης τὴν χεῖρά σᾶ. (Ὡς ἱκανὸν ἀνδρώπῳ τεπαιδευμένῳ 
τὸ ὀλίγον, χαὶ ἐπὶ τῆς χοίτης αὐτῇ ἐχ ἀσϑμαίνει: 
χαὶ ἡ Ψυχὴ αὐτῷ μετ᾽ αὐτϑ' πόνος ἀγρυπνίας χαὶ χολέρας χαὶ ςρόφος μετὰ ἀνδρὸς ἀπλήςου. 
Καὶ εἰ ἐξιάσϑης ἐν ἐδέσμασι», ἀγάςα μεσοπωρῶν χαὶ ἀναπαύσῃ. "Αχεσόν με τέχνον χαὶ μὴ ἐξε- 
δενώσης με, καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτῳ εὑρήσεις τὸς λύγες μ,8᾽ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σε γίνϑ ἐντρεχὴς, χαὶ 
«ἂν ἀῤῥώρημα οὐ μή σοι ἀπαντήσῃ. Λαμπρὸν ἐπ᾽ ἄρτοις εὐλογήσει χείλη, χαὶ μέρα τῆς 
καλλονῆς αὐτῷ «ἰςή. ᾿Πονηρῷ ἐπ᾽ ἄρτῳ διαγογγύσει ΟΛΙΝ χαὶ ἡ μαρτυρία τῆς πονηρίὰς αὐτὸ 

ἀκριξής. Ἔν οἴνῳ μὴ ἀνδρίζου, “πολλὲς γὰρ ἀπώλεσεν ὁ οἶνος. Κάμινος δοχιμάζει ςόμωμα ἐν 

Ι. ἀφιγᾷ ὕπνον αφιξάτο ὑπνον. 1Π|. ὕπνον] ὕπνου Οοιηρί. χεῖρα] χειρα σου 348. ΟομηρΙ. (ΑἸεχ. οὐπὶ σου ἴῃ οἰαγαδῶ,. πηἱπ.) τὴν 
ὕπνον---ὁπαιτήσει ἴῃ σοιη. 464.}] α εὐπὶ ἐβιεττιεά. 407. χεῖρα 307. καὶ μὴ συνϑλίξ:] και μὴ συντριδε 307. ᾿ αὐτῷ! μετ᾽ 

11. ἀπαιτήσει] ἀπωϑήσει ΑἸεκ. ἐκνήψει] ἐχχνισε (υξ νἱἀείυΓ: αὐτξ Οήρεη. ἵν, 442. ἐν τρυδλίῳ, ἐν τῷ τρυδλιῳ, ιςς, Οἥρεη. ]. εἶς, 
ἴοτ. ἐχνισι) 23. ἐχναψεε τού. εκνιῷες 307. ὕπνος] ὑπνον 68, 2οό, ΧΥ. τὰ τὰ 5 πλησίον] τὰ τὰ πλησίου ΑΙἰά.᾿ ἐκ σιν ] ὡς εἶ αντα 

πνος ὑγιείας ἐπὶ ἐντέρῳ μετρίῳ, ἀγέςη πρωΐ, 

307. ΑΙά. ΑΙεχ. 253. καὶ ἐπὶ παντὶ πράγματι] χαι ἐπὶ πᾶντι ρηματι 548 . Οοηρῖν ἢὉ 
ΠῚ. ἐμπίπλαται) ἐμπίμπλαται, 1ς7. ἐμπιμπλανται 254. τῶν ΧΥΙ. τὰ παρακείμενά σοι] τὰ πιαρακείμενά σου ΑΙΔ. λ σοι 

τρυφημ. αὐτα]} ἊΝ τῶν 248. ΟΟΠΡΙ. ͵ ΟἸεπι. ΑἸεχ. ρΡ.. 291. καὶ μὴ διαμασῶ] Α μη τοό. μὴ μισηϑῃς] 
Ιν. καὶ ἐν τῇ ἢ ἀναπαύσει) -ἰ- αὐτε 248. (οπρὶ. ΡγϑΠλ. μνὰ τού, 1 ς 7. 
Υ. καὶ ὁ διώκων ὅτε. ϑὰ ἔῃ. οοπ".] α τοῦ. αὐτὸς πλησϑήσεται] ΧΥΠῚ. Παῦσαι] ργαπηῖτι. Περι ἐγκρατειας ες. τρῶτος] τρω- 

ξτὸος σλησϑησεται 248. Οομρὶ. αὐτῆς λη- 
σϑήσεται ΑἸεχ. 

ΥΙ. ἐδόϑησαν εἰ εἰς ττῶμα] ἐδεϑησαν 248. ΟοπηρΙ. ἀπωλεία αὐ- 
τὼν] Ρταεπνττ. ἡ ςς, τού, τες, τς7, 248, 2:3, 307. ΟΟΠΩΡΙ. 
τρόσωπον αὐτῶν] κατῶ Ὡροσωπὼν αὐτῶν 23. 

ΝΠ]. τοῖς ἐνΘθυσιαξουσιν) τοῖς ϑυσιαζουσιν 43, 548, 283. Οοπρρὶ. 
τοις ενϑεσιαξασιν (τοό. Ρητηο: Ροΐξεα οοττ. υἱ ἱπ Ἐά.) 1ς7, 308. ΑἸά. 
ἐνασιαζεσιν (Πς) 307. ἐν αὐτῷ] α ἐν τς δ: 

ΝΠ. Μακάριος τλέσιος] μακαριος ὁ πλεσιος 23, ςς., 
ΙΧ. Τίς ἐςε] τις ἐςὶν ὅτος τού, 248. Οοπϑρὶ. 

α χαι 2:4. ϑαυμάσια] ϑαυμαςα 206. 
αυτῷ εἰς καυχησιν 2 ς3. 

Χ. Τίς ἐδοκιμάσϑη] τις ελικαιωϑη 207. 
23. και ἐγαι ιοό, 3.4. Οομαρὶ. εἰς καύχησιν] εἰς καυχημα 248. 
Οὐοπιρὶ. καὶ ποιῆσαι κακὰ] καὶ ποιῆσαι κακιαν 448. Οομνρὶ. 

ΧΙ. Στερεωθήσεται] Ῥιαιλίτ, δια τατο 248. Οοπιρί. ἐκκλησία] 
σοφια 11]. 

ΧΙ. ᾿Επὶ τραπέζης] Ργαπητ. Περι βρωματων 24. 
χαϑισας 248. Οουρρὶ. μὴ ἡ ἀνοίξῃς] μη ανοιξεις 4098. ἐπ’ αὐτῆς 1" 
ἐπ᾿ αὐτὴν τοῦ, τ᾿ξς. επ᾽ αὐτῇ τ 57.254, 296, 2ο8. ἐπ᾽ αὐτῆς φά- 
ρυγγά σου] φαρυγία σοὺ επ᾽ αὐτης 248. (ογηρ!. τον φαρυγία σου ἐν 
αὐτὴ 107. ἐπ᾿ αὐτῆς τὸν φάρυγγά σου ΑἸά. 
307. διαδεῖ μὴ ἴῃ οματδές, πήήποτε Αἰεχ. Ὁ 

ΧΙ]Π. πονηρός. ὀφϑαλμε] πονηροτ. οφϑαλμου τσονηρου 207. 
ἔχτιςαι]) τι ἐκτισϑη 23. τίς ἔχτιραι ΑΙά. 

ΧΙΝ, Οὗ ἐὰν ἐπιδλέψη] δ εᾶν ἐπιδλεψης ἂς νἱδειε: ςτ. επι- 
δλεψις) τςς. μὴ ἐκτείνῃς] μὴ ἐκτεινη (πε νἱἀείωγ: ἔστ, ἐκτινι) 23. 

Ἔ αὐτῆς 206, 1ο8. 

καὶ μακαριᾶμεν} 
ἐν λαῷ αὐτὰ] -Ἐ καὶ ἐςαι 

καὶ ἔξω) καὶ ἐρᾶι ἀὐυτω 

΄ 
τι 

[4 

δ 
κατὰ ᾿ 

ἐκάϑισας] ͵ 

καὶ μὴ εἴπῃς) κα μη 

τον 248. (ὐομηρί. 

ΧΥΠῚ. Καὶ εἰ ἀναμέσον) α καὶ ςς, 254. 
ΑΙεχ. 1. οἷ. ἐκαϑισας] χαϑέσαι 23. 
αὐτῶν ΟἸεπι. Αἴεχ. 1. εἷξ. 
ΟἸετο. ΑἸοχ. 1, οἷ. 

ΧΙΧ. Ὡς ἱκανὸν) τὸ ἱκανὸν ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 18)η. τὸ ὀλίγον) 
οἶνος ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἷ. καὶ ἐπὶ τῆς κοίτης] αὶ χα 2ς4. οὐχ 

ἀσϑμαίνει) οὐκ ἀσϑαινὴ 596. (308. ἴογ. ασϑενη.) ἐκ ἄσε ὅ5ι τὸ 
307. ὥναπαύσεται ΟἸεπ,. ΑἸοχ. 1. ο)τ. 

ΧΧ. Ὕπνος ὑγιείας] ὑπνος ὑγειας ςς, τού, 548, 2ς4..307. Θοπρ. 
ΟἸμγίοῇ. ἱ,. 73. ὕπνος ὑγιεὶς (Π0) τςδ. ἐπὶ ἐντέρῳ μετρίῳ] ἐν 
σπλάγχνῳ μετρίῳ ΟΠ γίοίξ, 1. οἷ. καὶ χολέρας] και χρλα 248. 

Οοπιρὶ. Αἴεχ. ΟἸεηι. ΑἸοχ. 1. εἶς. 

ΧΧΙ. ἀἄναάςα το. δἀ Άπ. ςοπ.] 

υγιῆς ἐσὴ 23. 

χἂν ἀναμέσον ΟἸεηι. 

ωρότερος αὐτῶν πρότερον 
τὴν χεῖρα σου] αὶ τὴν 55» 254. χεῖρα 

αςας ἐς ἐτομκις ((οτί. ἐμεσον) καὶ 
μεσοπωρῶν] μεσοπορῶν 88, 1οὔν 224. 20). ΑΙά, με- 

ΧΧΧΊγ- 

Ι,.2, 

17. 18, 

21. 22. 

24. 

24. 

25. γύ. 

ἐ 

ζ ΟΣ ἐκ δαυτῆ, 

ΨἙ 

ΣΙ 

! 

φο[' ' ψργμι 

σοπορων, ἐμεσον 448. Οοπερί. (ΑἸεχ. οὐπὶ ἔμεσον ἴῃ οπαγαέξ. πιίποτε.) 207; 
καὶ ἀναπαύσῃ] και ἀαναπαυσει τξς, 308. : ν᾿ 

ΧΧΙ.. ἐξουδενώσῃς με) ἐξουϑενησης μὲ ςς, 157. 254, 307. Αἰά, 
καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτῳ] χαι ἐπ᾿ ἐσχώτων ξς, τού, 1ς7, 248, 254, 296, 307. 
Οοτηρὶ. και ἐπ᾿ ἐσχατε, τς ς. ΑἸεχ. εὑρήσεις} ἐπιγνωσὴ ἐξ, 254 
τοῖς ἔργοις σ8} τοις λογοίς ὅπ 1], ςς,.3ο7. 

ΧΧΠΙ, Λαμπρὸν ἐπ᾽ ' ἄρτοις λαμπρω ἐπ᾿ ἄρτω ξς, 24. ΕΞ 
γήσει χείλη] εὐλογῆσαι χειλη 248. Οοπιρί. καὶ ἀαρτνο ἢ καὶ ἢ 
μαρτυρία ς, 1Ιοό, τξς, 1ς7, 307. ΑἸεχ. α και 248. ΟΕ. 

ΧΧΙΝ. ἐπ᾽ ἄρτῳ] ἐπ᾿ ἄρτοις ιοό, τς7. 

ΧΧΥ. μὴ ἀνδρίζου] μὴ σοφιζου τες, 206. (88. υῖ εὐδοὶ 
ἀπώλεσεν) ἠχρείωσεν ΟἸετη. ΑἸεχ. ρ. 186. ὁ οἶνος α ὁ Οοπιρὶ. 

αϑὺ ᾧ 

[ 



ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙΝ. ἢ ὰ 

27. 
28. 

29 
39. 

21. 

Δ. ς. 

-“. 

ρ, ΄ Ὁ ᾿ 3 νι ἤ ε ΄ : Ἷ “ 3" . ᾿ βαφῆ, ὅτως οἶνος καρδίας ἐν μάχη ὑπερηφάνων, Ἐπίσον ζωῆς οἶνος ἀγϑῥώχῳ, ἐὰν πτίνης. αὐτὸν 7 3 ᾿ »’ ν » ᾿ 7 ΕΣ 9 9 “" ; τον Ν , μέτρῳ αὐτῇ" τίς ζωὴ ἐλασσουμένῳ οἰνὼς χαὶ αὐτὸς ἔχτιςαι εἰς εὐφροσύνην ἀνθρώποις. Αγαλ- 
λίαμα χαρδίας χαὶ εὐφροσύνη Ψυχῆς. οἶνος “πινόμενος [ἐν χαιρῷ αὐτάρχης. Πικχρίᾳ ψυχῆς οἶνος :.- 7 ;»» 7 πεινόμενοςγαολὺς, ἐν ἐρεϑισμῷ χαὶ ἀντιπ]ῴματι. Πληϑύνει μέϑη ϑυμὸν ἄφρονος εἰς πρόσχομμα, 
ἐλατΊων ἰσχὺν χαὶ προσποιὼῶν τραύματα. Ἔν συμποσίῳ οἴνου μὴ ἐλέγξης τὸν τυλησίον, χαὶ μὴ 
ἐξουδενώσης αὐτὸν ἐν εὐφροσύνῃ αὐτῆ" λόγον ὀγειδισμᾷ μὴ εἴπης αὐτῷ, χαὶ μὴ αὐτὸν νλίψης ἐν 
ἀπαιτήσει. ον πο ὦ ΕΝ τὸ 
ἐννσ ον ων ΠΈΡΙ ἩΓΟΥΜΕΝΩΝ. ἘΠ 
ἩΓΟΎΜΕΝΟΝ σε χατέςησαν. μὴ ἐπαΐρα, γίνε ἐγ αὐτοῖς ὡς εἷς ἐξ αὐτῶν" φρόντισον αὐτῶν, 
χαὶ οὕτω χάϑισον, Καὶ πᾶσαν τὴν χρείαν. σου “ποιήσας ἀνάπεσε, ἵνα εὐφρανϑῆς δὲ αὐτὲς, χαὶ 

χαὶ μὴ ἐμποδίσῃς μεσιχά.. “Ὅπε ἀκρόαμα, μὴ ἐκχέῃς λαλιἂν, καὶ ἀκαίρως μὴ σοφίζα.. Σφρα- ἘΚ ΨΨΚΨΨΚΨΚΆΚΨΚΚΧ.0Ψ0ΨΖ.Ε.Ε ΩΝ ἊΣ “59 . τ οἷς ᾿ είς ἀνῶραχος ἐπὶ χόσμῳ χρυσῷ, σύγχριμα μεσιχῶν ἐν συμποσίῳ᾽ οἶνδ. Ἐν χατασχευάσματι 
χρυσῷ σφραγὶς σμαράγδου, μέλος μεσιχῶν ἐφ᾽ ἡδεῖ οἴγῳ. Λάλησον νεανίσκε εἰ χρεία σε, μόλις 
δὶς, ἐὰν ἐπερωτηϑῆς. Κεφαλαΐωσον λόνογ, «ἐν ὀλίγοις. πολλᾷ, γίνε ὡς γινώσχων χαὶ ἅμα ΠΣ ΣΙ, 
Ἔν μέσῳ μεγιςάνων μῆ. ἐξισάζε, χαὶ ἑτέρα λέγοντος μὴ “πολλὰ ἀδολέσχ ει. Πρὸ βροντῆς κατα- 
σπεύδει ἀςραπὴ, χαὶ πτρὸ αἰσχυντηρξ τπιροελεύσεται χάρις. Ἔν. ὥρᾳ ἐξεγείρου καὶ μὴ ἐράγει, 
ἀπότρεχε εἰς. οἶχον χαὶ μὴ ῥαϑύμει. Ἐχεῖ παῖζε χαὶ ποίει τὰ ἐγθυμήματά σου, χαὶ μὴ ἁμάρ- 
τῆς λόγῳ ὑπερηφάνῳ. Καὶ ἐπὶ τέτοις εὐλόγησον τὸν ποιήσαντά σε, χαὶ μεϑύσχοντά σε ἀπὸ 
τῶν ἀγαθῶν αὐτῷ, Ὁ φοξόμεγος Κύριον ἐχδέξεται «παιδείαν, χαὶ οἱ ὀρθρίζοντες εὑρήσουσιν εὐ- 

μέ ὅπη ἐν 

3 ΄ ΄ , 7. κ Ζ΄ 3 3 ρ΄ 3 εἰοοξς . εὐχοσμίας χάριν λάξης ςέφαγον. Λάλησον πιρεσϑύτερε, πρέπει! γάρ σοι, ἐν ἀχριδεῖ ἐκιξήμη, 

ὡολι 9 

᾿ς Ζζναμ! νῦ )Ὁ 

15. δοχίαν. ὋὉ ζητῶν νόμον ἐμπλησϑήσεται αὐγτᾷ, καὶ ὃ ὑποχρινόμενος σχανδαλισϑήσεται ἐν αὐτῷ: 
16. 17. Θἱ ιφοξόμενοι Κύριον εὑρήσασι χρίμα, χαὶ δικαιώματα ὡς φῶς ἐξάψεσιν. ἴΑνϑρωξος ἁμαρτωλὸς 

18, ἐχελίνει ἐλεγμὸν, χαὶ χατὰ τὸ ϑέλημᾳ αὐτῷ εὑρήσει σύγχριμα, ᾿Ανὴρ βελῆς ἃ μὴ παρίδῃ. δια- 

ΧΧΥῚ. τόμωμα) φομα 1ξς7. ὅτως ὅζς. δὰ ἤη. ςοπ.} οἶνος δὲ 
καρδίαν ὑπερηφάνων. ΟἸεπ,. ΑἸεχ. Ρ. 182. ἅὥτως οἶνος] τος οινος τού. 
καρδίας] καρδίαν 3.08. καρδίας ἐν μάχη ὑπερηφάνων] εν καρδίας 
((ς) καὶ ἐν μαχῇ υὑπερηφ. τς. εν καρδια νπερηφανὼν ἐν μεϑη 248. 
Οὐοπ)ρὶ. 

ΧΧΨΠΙ. Ἐπίσον] ἐφ᾽ οσον 22. επισος τού, 1ς7, 307. οἶνος] 
αινος τοό. ἀνθρώπῳ] ἀνϑρωποις 423, ξς» τού, τξς, 16}, 248, 4 ς3, 
254) 306, 307. (οπιρί. ΑΙεχ. αὐτὸν μέτρῳ] αὐτὼ εν μετρω ιςς. 

- μέτρῳ αὐτ} ρταπηϊτε, εν 6.3, ς 5) τού, 1 ς7,) 248, 2 53) ς4, 307. ΟομηρΪ. 
“ἡ: ΠΝ ἃ ἐλασσαμένῳ οἴνῳ] ἐλασσδμενξ οἱνὰ 2 ζ4. ἐλασσδμενῳ οινοὺ 2ς6, 207. 

μά ον Αἴοχ. καὶ αὐτὸς δες. δὰ ἢ. σοηι. ἴε4.] ἀγαλλίαμα ψνχῆς καὶ καρ- 

«Κὶ 

ἘΠ᾿ δίας οἶνος ἔκτισαι ἀπαρχῆς, τρινόμενος αὐτάρχως. ΟἸεπη. ΑἸεκχ. Ρ. 180. 
το τὸ τοῦ ΤΠ ΧΧΨΠΙ, ᾿Αγαλλίαμα καρδίας] ἀγαλλιαμα ανδρος ςς, 214. 
ἤρνῥενω ; αἰ ψαλλιαμα καρδια 206. ᾿Αγαλλίαμα καρδίας---ψυχῆς] α Ο1Π| 

ως ἱπτεττηθά. ΑἸά. εὐφροσ. ψυχῆς] εὐφροσ. ψυχῃ 206. 
᾿νν 72) ὕζεν ΧΧΙΧ. τοινόμενος τοολὺς] γινομένος πολὺς 11. καὶ αἀντιπτώ- 

᾿ς 8. 19. ματι] καὶ εν πξωματι τς). καὶ παντὶ π]ώματι ΟἸεπι. ΑἸεκ. Ρ. 181. 
μὦ διωναβ ΧΧΧ, μέϑη ϑυμὸν] ττ. 248. Οοηρ!ί. ἐλατῆῶν ἰσχὺν) ττλατῆων 

ε΄ 2 ἢ ἐσχὺυν “οό, 3.08. τραύματα] τραυμα 20ό, 308. ᾿ 
ΧΧΧΙ. ᾿᾽Ἐν συμποσίῳ] ἐν συμπόσια (ἢς) 2907.. ἘἜΝν συμπ. οἴνου] 

ο΄ ἐν συμποσίῳ δὲ ΟἸεπ). ΑἸεχ. Ρ. 290. μὴ ἐλέγξῃς τὸν πλησίον] τον 
᾿ ἊΡ ,λησιον μη ἐλεγζης 2ς3.. καὶ μὴ ἐξεδενώσῃς} καὶ μὴ εξεϑενησης 

᾿ξξν 157, 254. ΑΙά. καὶ μη εξεϑενισης τςς. αὐτῷ] αντὸν 308. 
ἐν ἀπαιτήσει] εν ἀπαντήσει αὐτῇ 248. (ΠΡ. 

Δ 
ἘΝ 
-ῃ᾿ 

μ᾽ 

ΠΕΡῚ ΗἩΓΟΥΜΕΝΩΝ),, ξς, τοό, τς ξ» 1 ς7)253,).2 54, 296, 307. 
(οιμρὶ. ΑἸά. Βαδεῖ ἰῃ οβαγαέϊ. τηῖποῦς ΑἸεχ, 

Ι. Ἡγέμενον---ἐπαίρου] αὶ ουπιὶ ἱπίογπιεὶ. 68. ΑἸά. ἐν αὐτοῖς] 
λὲν 248. Οὐπιρὶ. φρόντισον αὐτῶν] φροντισον αὑτὸν τοῦ, :ς ς, 307. 
᾿Π]. φποιήσαςἿ ποίησον, καὶ εὐδοκιμησας 248. ΟορΙ. ἀνάπεσε) 

ἀνάπεσον τού, τξς, 1:7. ΑΙεχ.. ανάπαυσαι 448. (οπιρί. ἀναπαυσε 

4308. καὶ εὐκοσμίας δες. δὰ ἔπ. οοπ|.} α (πρρίεϊ. ἴπ πιᾶγρ. 80 αἱ. τῇ. 
και εὐχοσμιᾶς χαριν λαξης τον ξεφανον) τσό. λάξης ςέφανον] λα- 

δης τὸν ςεφανον τξςς, 1ς7, 206, 307, 308. ΑἸεχ. 
ΠΠ. Λάλησον τρεσθύτερε] λάλησον τρος ϑυγαάτερα “3. λαλη- 

σον τρεσδυτερω 248. (οΠΡΙ. λαληῆσον τορεσδυτα 206,.298. Ἐ ἐν 
συμποσίῳ ΟἸεπη. ΑΙεχ. Ρ. 2093. ἐν ὠκριξεῖ ὅς. δὰ ἢπ.. ςοπι.] ἀλλ᾽ 
ἀπαραποδίςως λάλησον, καὶ ἐν ἀκριδείᾳ ἐπισήμης. ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. εἶς, 

Ψοι. . | ι 

αν. 
τ ΄ ᾿ ᾿ ὌΝ ᾿ μ 

» 
, ν 5.“ ἢ 4 Ζῆς "2 ἐπ, ἢ 

; .κΑ πῖϑ ΔΑ 

λϑαωω: ἐρδεϑν ιν οῦϑυ - ΟΣ ἐθος 
. 

ἐν ὠκριξεῖ ἐπιςήμῃ] ἐν ἀκριξεια δὲ ἐπιςημὴς 248. Οοπμρὶ. ἐν ἀκριβείᾳ 
ἐπιςήμης Αἰεχ, οἰκριδεῖ δὲ ἐπιςήμη ΟΠγίοΙς, χίϊ. 30:. καὶ μὴ ἐμ- 
ποδίσῃς) καὶ ἐμποδισεις 248. (οπιρὶ. ΟΠ ιγίοίς 1. εἶτ, 

ΙΝ. Ὅπε ἀκρόαμα] οπα ἐκ εξιν ακροᾶμα ((φἃ οὐκ ἐςὶν ἰηἴογ [ἰη.. 
80 αἷ. π2.} τοό. μὴ ἐκχέης] μὴ ἐκϑης τςς. 

Ν. σύγκριμα μουσικῶν] συγκριμα μουσικὸν τςς. 
συμπόσιου 30). συμποσίᾳ ΑἸεχ. ἼΦΝΣ 

ΝΙ. Ἐν κατασκευάσματι) καὶ κατασχευάσματι Αἰά. ᾿ χρυσῷ] 
Χρυσιου ς4,).254.- μέλος μεσικῶν} μελος μεσικον τοῦ, 367. τελος 
μδσικων 5ο6. ἐφ᾽ ἡδεῖ οἴνῳ] ἐφ᾽ εἰδὲι οινω (ἢ) .307. 

ΝΙ1. εἰ χρεία σον] ἡ χρεια σου 307. εἰ χρεία σοι Οιγίοῇ. ν.. 
433. ἐῶν ἐπερωτηϑῃς) ἐπερωτηθεὶς ΟἸεπη. ΑἸεκ. 1. εἶξ. 

ΝΠ. Κιφαλαίωσον λόγον] α λόγον ΟΒτγΙοΙ. 1. εἶν. 
πολλὰ] α πολλὰ ΟἸεπι. ΑἸοκ. 1. εἶτ. 
254, 206, 307, 308. ΑἸΪεχ. 

15. 
ΙΧ. καὶ ἑτέρου λέγοντος] καὶ ου λέγοντες 23. καὶ ὁπου λέγοντες ᾧ ἀξ. 

΄ συμποσίῳ] 

4 

ἐν ὀλίγοις 
ε ΄ Γ 

ὡς γινώσκων} α ὡς ξςς, τδ 
λει Ἰὰς 

καὶ ἅμα σιωπῶν] αμὰ καὶ σιωπων τοῦ, 

248. καὶ αλλε λέγοντος 2:3. καὶ ετέρου μέλλοντος 208. καὶ ὅπου 
γέροντες Οοτρ!. ΑἸεχ. 
ΣΧ, καὶ πρὸ αἰσχυντηρ!] καὶ τῦρο αισχνυντῆρις ἐς. τπροελεύσε- 

τᾶι χᾶρις] τροσελευσεται χαρις ςς. ΟΟΠΙΡΙ. 

ΧΙ. Ἐν ὥρᾳ} Ἔ ὠναςάσεως ἴῃ ομάταξξ. πηΐποτε ΑἸεχ, Ἐν ὥρα 
-- ἐρώγει] ἐν ὥρᾳ ὠναςάσεως μὴ ἐράγει ΟἸειη. Αἰεχ. ρ. 4ο2. ἐπό- 
τρέχε] Ὀγατηϊ. καὶ ΟἸετη. Αἰεχ. 1. εἶ. εἰς οἶκον] Ἔ σον (Αἰἴοχ. ἴῃ Ὁ 

οδιαγὰέξ. τηΐπογε.) ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἷ. καὶ μὴ ῥαϑύμει] και μη αϑυ- 
μει 1Π. ᾿ ΐ " 

ΧΙ. τὰ ἐνθυμήματά σε] τα καταϑυμια σε “3. καὶ μὴ ἀμαρ- 
της] και μὴ ἀμαρτῆσης 11]. καὶ μη ἀμαάρτια 23,).2ς3. καὶ μὴ ἐν 

ἀμαρτιαις 248. (ομρ]. Αἰεχ. λόγῳ ὑπερηφ.] ργατηϊτ. καὶ 23, 248, 
42ς1. (οπρὶί. ΑἸεχ. “Ὁ. 

ΧΙΠ. καὶ μεϑύσκοντά σε] καὶ μεϑυσαντα σε 23. ᾿ 
ΧΙΨ. Κύριον] ρῥτοεπιῖτι. τὸν 307. ἐκϑέξεται] δέξεται 23. ἐκ- τἡ ΔΤ. 

,δέχεται τςς. παιδείαν) τὴν ταιδειαν αὐταε 248. ΟουιρΙ. -Ἐ αὐτῷ 
ἰῃ οδιαγδέζς, πιΐπογε Αἰεχ, καὶ οἱ ὀρθρίζοντες] “Ἢ προς αὐτὸν 307. 
εὐρήσεσι εὐδοκίαν] ευρισκεσι εὐδοκιαν 307. 

ΧΝῚ. καὶ δικαιώματα] και δικαιωμὰ ςς, 2ς4. 

- 

ΧΥ]]." ἐκκλίνει ἐλεγμὸν] ἐγκληνη ἐλλεγμων (ἢς) τςς. εὑρήσει Ἶ 
ε ἐ , “Ὁ 

ἐξευρισκει 248. (οπιρί. εὑρήσεις ΑἸά. ΧΩ: διν ἤχσε 

εἰ 1 Ξε »;»ι,: Ζ2..,.᾿ ἐς 
7 “πιά - ᾿ ᾿ ; .Ζ 

τος τὰς το Ο᾽.ἐἰ. 8.5) χῶ ΧΑ Φκ, δὲ γῷ 1 . ΄ δ. 

͵ “- 



; ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

ς ὦ . , ͵ ᾿ ΚΕΦ, χχχν, 
γύημα, ἀλλότριος χαὶ ὑπερήφαινος ἃ χαταπ]ήξει φύδον, χαὶ μετὰ τὸ ποιῆσαι μετ΄. αὐτῷ ἄνευ βε.. 

π λῆς. “Δνευ βελῆς βηϑὲν «ποιήσης, χαὶ ἐν τῷ ποιησαΐ σευ μὴγμεταμελᾷ, Ἔν ὁδὼ ἀντιπγώματο; ἴρ. 20. δι" μὴ πορεύου, χαὶ μὴ προσχύψῃς ἐνιλιϑώδεσι. Μὴ -σιςεύσης ἐν᾿ ὁδῷ ἀπροσχύπῳ, Καὶ ἀπὸ τῶν 21.2.2. 
, τέκνων σου. φύλαξαι. Ἐν «αντὶ ἔργῳ σίςευε τῇ Ψυχῇ σε, χαὶ γὰρ τατό ἐς! τήρησις ἐντολῶν. ἀπ 

; Ἷ (Ὁ σιςεύων γόμω προσέχει ἐντολαῖς, χαὶ ὁ ἀὐξοϊθ ἐς Κυρίῳ ὃχ ἐλατ]ωϑήσεται.. 24, 
} Ξ Ἰ ; . ν Ὁ ὶ ᾿ δὴν ΦῸ ᾿ - Μέρα ον τς ΚΕΦ, 

᾿ ᾿ ᾽ν» 29 “ Ν 9. ,3.9 “" Ν ΄ ᾽ μ᾿ ΧΧΧΥΙ, 
ΤΩι ΡΕΝ Κύριον ἐχ ἀπαντήσει χακὸν, ἀλλ᾽ ἐν πειρασμῷ χαὶ πάλιν ἐξελεῖται. ἘΠ σο- 1.2 

φὸς οὐ μισήσει νόμον, ὃ δὲ ὑποχρινόμενος ἐν «αὐτῷ, ὡς ἐν χαταιγίδι παλοῖον. ᾿Ανϑρωπος συνετὸς 3. 
ἐμκιςεύσει γόμῳ, χαὶ ὁ νόμος αὐτῷ πιςὸς ὡς. ἐρώτημα, διχαίων. ᾿ Ἑτοίμασον λόγον, χαὶ ὅτως ἄχε- 4 

σϑήσῃ, σύνδησον. παιδείαν χαὶ ἀποκρίϑητι. Τροχὸς ἁμάξης σπλάγχνα βωρδ, χαὶ ὡς ἄξων ςρε: ς 
φόμενος ὃ διαλογισμὸς αὐτῇ. Ἵππος εἰς ὀχείαν. ὡς φίλος μῶχος, ὑποχάτω “παντὸς ἐπιχαϑημένου δ. 6. 

χρεμετίζει. Διατί ἡμέρα ἡμέρας ὑπερέχει, καὶ πσᾶν φῶς (ἡμέραρ) ἐνιαυτα ἀφ᾽ ἡλίου, Ἔν γνώσει γ.8, 
ον Οὗ Κυρίου διεχωρίσθησαν, χαὶ ἠλλοίωσε χαιρὲς χαὶ ἑορτάς. ᾿Απ᾽ αὐτῶν ἀγύψωσε χαὶ ἡγίασε, χαὶ ο. 

᾿ 
ἐξ αὐτῶν ἔσηχεν εἰς ἀριϑμὸν ἡμερῶν, Καὶ ἄνδρώποι, “πάντες ἀπὸ ἐδάφους, χαὶ ἐχ γῆς ἐχτίσϑη το. 

« 4} ᾿Αϑάμ. Ἐν πλήϑει ἐπιςήμης Κύριος. “διεχώρισεν. αὐτὲς, χαὶ ἠλλοίωσε τὰς ὁδὲς αὐτῶν. Ἐξ αὐ 1.1. 
Ἐν τὸ τῶν. εὐλόγησε χαὶ ἀνύψωσε, καὶ ἐξ αὐτῶν ἡγίασε, χαὶ πρὸς. αὐτὸν. ἤγΠσεν' ἀπ᾿ αὐτῶν ΧΑτῆ ΣΕ. 

σατο; χαὶ. ἐταπείνωσε, καὶ. ἀνέσρεψεν: αὐτὸς ἀπὸ ςάσεως αὐτῶν. Ὥς. πηλὸς. χεραμξωρ ἐν χειρὶ 13. 

αὐτᾶ, πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτῇ κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτῶ" ὅτως ὩΣ απῸ. εν χειρὶ τϑ 'πποιήσαντος αὖ... 

τὸς, ἀποῦδναι αὐτοῖς χατὰ τὴν χρίσιν αὐτΒ, .᾿Απέναντι τῇ χαχβ τὸ ἄγαϑὸν, χαὶ ἀπέναντι τ τ. 
ϑαγάτου ἡ ζωὴ, ὅ ὅτως ἀπέναντι. εὐσεξες ἁμαρτωλός. Καὶ ὅτως ἔμξλεψον εἰς ππιάντα τὰ ἔργα τῷ ας. 
ὑψίςου, δύο δύο ἕν χατέναντι τῇ ἑνός.. Κἀγὼ -ἕ ἘὐΧ ΤΟ. ἡἠγρύπνησᾶ, χαὶ. χατεκληρρνύμησαι αὐτὸς τ. 

χαϑὼς ἃ ἀπ᾿ ἀρχῆς. Ἔλξησον λαὸν," Κύριε, χεχλημένον ἐπ᾽ ὀγόματί σᾶ, χαὶ Ἰσραὴλ ὃν «τρωτογύνῳ 12.. 

ὠμείωσας. . Οἰκτείρησον πόλιν ἁγιάσματός σου Ἱερεσαλὴμ, Ἢ απύόλιν “αταπαύματός, σου. ΤΠλῆσον 13. τ4. 
τς ἢ βν Σιὼν ἄραι. τὰ λόγιά σᾶ, χαὶ ἀπὸ τῆς δόξης σα τὸν λαόν σου. Δὸς μαρτύριον τοῖς ἐν ἀρχῇ χτί-- τς. 

...-. ΧΥΊΤΙΣ. ἀλλότριος Ἑ δι 207. (οπιρὶ. ΡΓδδηνἱττ. καὶ ΑἸ4. οὐ ΝΙΙ. ἡμέρας 15] πμερα τξςς. ἡμέρας ὑπερέχει] ττ. ΟομΡΙ. 
ὑδοό οὶ καταπΊήξει οὐ ̓ κατατῆυξη Τ Ἢ ᾿ μετὰ ὅς. ἃ βη. οοπ|.} α οἰπὶ - ΙΧ΄ ᾿Απ᾿ αὐτῶν] ργεεγηϊτῖ. καὶ 248. Οοπιρὶ. εξ αὐτων 2ς3. ὥνύ- γιὲ ᾿ ΠῚ, ζ» ψ ᾿ ' 

; πεησά. 1 ς 7. ΡΣ αὐτὰ ἑαυτῇ Οοτηρὶ. ἄνευ βουλῆς] ψωσε] πυλογησε 23,253. ὑψωσε 307. καὶ ἡγίασε] καὶ ανυψωσὲ {8} 
«εξο ἐμ “7 ποι ἤγρρὶ "λα Ἀε μέν: ὁ 23, 283. καὶ ἐξ αὐτῶν] α και 307. εἰς ἀριϑμὸν ἡμερῶν] καὶ εἰς ςξ. 
ἌπΠ- γ,α9 ΧΙΧ, Ὧν ὦ τ ἄνευ δὲ βουλης τξς. κα 30). ΑἸά. μηϑν ,. Χ. ἐκτίσϑη ᾿Αδᾶμ!] τγ. ςς, 254. 

πες ποιήσῃς] μηδὲν τοιει ὅς, 2 ξ4. μηδὲν ποιήσεις 307. μηϑὲν ποιήσας ΧΙ: τὰς ὁδὲς αὐτῶν] αὐτῶν τας οδες ςς, 254. : 
Ἵν, Δ τ 408. καὶ ἐν τῷ ποιῆσαί σε} κα σε τος, 248, Οουρρὶ. . ΣΙ. ἤγίισεν---κατηράσατο] ἡγίικε, καὶ απ᾽ αὐτῶν κατηρατο 206. 
ΤΉ ΠῚ ΧΧ. καὶ μὴ «ροσκόψης] καὶ οὐ ποροσκόψεις Οοπιρ. ἐν λιϑώ.ς ἀπ᾽ αὐτῶν] ἐπ᾽ αὐτὸν τςς. πὶ αὐτῶν 254. καὶ ἐταπείνωσε] καὶ 
24 τ. ἐκ) ἄμις δεσι] εν λιϑὼ δέησιν 22. ἐν λίϑῳ δέσιν (ῃς) 307. τῦρος αὐτὸν ἡγίισεν 111. καὶ ἀνέφρεψεν] καὶ ἀνετρεψεν τς). Οοπιρὶ. 

᾿ ) ᾿ ΧΧΙ. Μὴ σιςεύσης] Ῥγαπηῖ. χαι 206, 307. Αἰεχ. ἐν ὁδῷ ὦπρο- και ἀπεςρεψεν, υἴ ν᾽ ἀδίυτ, 308. ᾿ἀπὸ ξώσεως αὐτῶν] απο ςαςεῶν αὐ “1:7. 
τὰς σκόπῳ] ἐν ὁδὼ ἀπροσκόπίω Οοπιρὶ. Αἰά. ᾿ς χῶν 2448, 296. ΟομΡΡΙ. : ᾿ 

ΧΧΙΠ]. Ἐν ταντὶ ἔργῳ) Ἔ ἄγαϑὼ 2.43, 308. Οοπιρὶ. (ΑἸεχ. ἴῃ ΧΙ. Ὡς πηλὸς] ὡς τσηλον 22. αἱ ὁδοὶ αὐτῷ] αἱ οδοι αὐυτων 

οδασγαέξ. πγΐποτε.) τοίξενε] τοΐςευσαι τοῦ. τῇ ψυχῇ σου] τῇ ψυχη 4307). ἅτως ἄνθρωποι] ετως ἀνϑρωπὸς 248. Οοπιρὶ. τῇ ποιήσ. 
μὲ 23. τύρησις ἐντολῶν] τηρήσις ἐντολῆς ςς, τς, 1ς7, 254. Αἰε. αὐτὲς] τε ποιησ. αὐτὸν 348, 398. ποιήσαντος αὐτὸν Οοπρὶ. ἄπο- ΠῚ 

ΧΧΙΝ. Ὁ δειγεύων] ὁ ὁ τροσεχὼν 296, 3.08. νόμῳ] Κυριω 248. δᾶναι αὐτοῖς] ἀπόδαναι αὐτὰς 254. : Φ νς 
Οοιρρὶ. ἐγτολὶ :ς] ἐντολὴ 23, 248, 2ς3, 307. τορι: Κυρίῳ] ἐπ᾿ ΧΙΝ. ἀπέναντι εὐσεξες} ἀπεναντι ἀμαρτῶλξ 23,253. ἀπέναντι -- 
ἄντω 248. (οπηρὶ. τῇ ἀμαρτωλε 248. ΟΟηρ].. εὐσεδξς] τὰ εὐσεδαες τοό, τς 7, 206, 108. 

ἁμαρτωλός} ευσεξης 23, 2:3. ὁ εὐσεξης" καὶ «τὼς ἀπέναντι ανδρος «ὁ 
1. Κύριον] τὸν Κυριον 23, τού, τς}, 448, 2 ς3) 206, 307. Θοπηρί. εὐσεδες ὁ ἀμαρτωλος 248. Οομηρί. 

οὐκ ἀπαντήσει) οὐκ αἀπαντησεται 2 3: ἐξελεῖται) εξεληται 1ξφι ΧΥ. Καὶ ἅτως] α και 307. ϑύο τ] ροΐξ ρηπιυπι δυο εξ ἤρπυπι 
εἐξαιρειται αὐτὸν 248. (πρὶ. -Ἑ αὐτόν ἴῃ οπδγαξξ. τηΐποτγο ΑἸδχ. φυοάάλῃ;, εἴ ἴῃ πηᾶγρ. ΔὉ αἷ. πη. ἔναντει ὄγουν. (ῆς) τοό. δύο δύο] {ε- 

11. οὐ μισήσει] οὐ μισει 30). ὃ δὲ ὑποκρινόμενος] ὁ ὁ δὲ ἐνυποχρι- τγεΐ ἰΔπίιπι 253. δύο 2] ροίξ “εουπάυῃ) δυο εἰξ καὶ ἰηζεγ Ἰἴη. 80 8]. 
γομεένος 307. ἐν καταιγίδι τλοῖον) εν ομϑ Ὡολλὼων 448. ΤΩ. τού. 

Οοπρρὶ.. - ; : ΧΥῚ. Καγὼ ἔσχατος ᾿Ἰνξιλεῖι δαδοῖ ἱπίοῦ ὑῃοοβ Αἴεχ. 

Π]. ἐμπις εὖσε!} ΤΡΈΤῊΡ εὐεὶ 23, Ιξξ, 307." ἐμπις. ΠῚ ἐμπις. χατεκληρονόμησᾷ] κατακληρονομῆσεις 1οῦ. κατακληρονόμησον Αἴεχ. 

νομὸν 254... εἰς ἱρώτημα δικαίων] ὡς ἐρωτημα ϑηλων 23) ξξ, τξς, ΧΙ]. ᾿Ελέησον---κεκλημένον] ἐλεῆσον με Κυριε λαον ΚΛΉΜΕΡΟΥ ((ς) 
"Π "ἃ ς7, 248,23, 254) 206, 308. ΑΙεχ. ὡς ἐρωτῆμα δηλον τοῦ, 2907. τού. λαὸν, Κύριε] α Κυριε 23, 253. Κυριε λαὸν 2ο6. ὃν Ὡρωτο- 

φΣο Οοπῖρ.. δὰ ἂν σγφαα ΔΎ. γόνῳ ὡμοίωσας] ὃν τρωτογονον ὠνομᾶσας 157, 248. Οοπιρί. 
οἰ ΙΝ. καὶ ὠποκρίϑητι] καὶ τοτε αποκχριϑητι ςς, 157, 248,2 53: 254. ὉΧΠΠ]. Οἰκτείρησον] οἰκτειρον 448. Οοπηρί. «σόλιν ἁγιάσματός 
᾿ Οὐρὶ. καὶ βστως αποκριϑητι τού, 307. ΘΑ τοποὸν αγιασματος σὸν ςξ, 1τζς.. πόλιν καταπαύματός σου] 

ν. ὁ διαλογισμὸς αὐτῇ α αὐτὰ εξ, 2.4. τοπὸν καταπαυσεως σ8 23) τού, 157, 348,-2οό, 307. (πρὶ. τόπον ΝΙ. εἰς ὀχείαν) εἰς οχειον 111,2, 55» τοῦ, ( τς 6. υἱ ΠΕ ι5), καταπαυμᾶτος σὰ ξς, τξξ, 253,72 54: Αἰεχ. καταπαύματος) κατά» 
206, 1ο8. ἰσόχειος (Πς) 2ς3. ἱσοχίων 390). ὡς φίλος μῶκος) ὡς παύσεως 157. 
φιλομοιχος ᾿ξ, 2.4. μῶκος] μοιχος 23. ἐπικαϑημένου] νποκα- ΧΙΝ.. ἄραι] αρετα (ἃ) 397. Ἡνϑν ΚΩ Ἃ "ἢ ἸΕΡΣ ὍΣΣ 

μεν 23, 254. καϑήμενε τςς,307. χρεμετίζει] χρηματιζει 23. ΧΡ. κτίσμασί σου] κτήμασί σου ΑΙά. τοροφητείας τὸς] α τας’ 
ἈΠΆὰ 58. 106, 157, 248, 2:4, 296, 30). Οοπιρὶ, χρεμετίσεε ιτςς. ΑΙά. τροφητὰς 248. ΟομΡρὶ. 

δΧ Ἐπ 



ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

κεΕφΦ. ΧΧΧΥῚ. ᾿ 
7 ΝΣ ὦ ΄ . 9» 23 2 ’’ Ν ᾿ς “Ξ ε ΄ Α πΌ Ν 6 16. σμασί σδ, καὶ ἔγειρον ποροφητείας τὰς ἐπ΄. ὁγόματί σου. Δὸς. μισθὸν τοῖς ὑχομένεσί, σε, χαὶ οἱ 

οι. φ 4 3 . ΕΝ », μ᾿ 3 
. 17. παροφηταί σε. ἐμπιςευϑήτωσαν.. Ἑἰσάχασον, -Κύριε,. δεήσεως τῶν ἱχετῶν σου, χατὰ τὴν εὐλογίαν 

ΕῚ - ν. “Ὅ ες ᾿ Ν ͵ ’ ε 2 ᾿" ἰδ " “ἤ Ν [4 ε ρονο, ἐδ ὕξῳ α ᾿Ααρῶν “περὶ τ λὰξ σα; χαὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐπὶ τῆς γῆς, ὅτι σὺ Κύριος εἶ ὃ Θεὸς τῶν αἷ-- 
᾿ "᾿ "" ΄ » ΄ : ἌΡΑΣ 7 

1ι8.19. ὥνων:. Πᾶν βρῶμα φάγεται χοιλία, ἐς! δὲ βρῶμα βρώματος χάλλιον. Φάρυγξ γεύεται βρώ- 

20. ἱματὰ ϑήρας, οὕτως: χαρδία συνετὴ λόγους ψευδεῖς. - Καρδία ςρεξλὴ δώσει. λύπην, χαὶ ἄνϑρωσος 
,». "- ΄ ᾽ς. κ᾿ ᾿ Μος ᾽ .»"» Ν “΄ Ν “΄ 

41. πολύπειρος ἀνταποδώσει αὐτῷ. . Πάντα ἄῤῥενα, ἐπκιδέξεται γυνὴ, ἔς! δὲ ϑυγάτηρ ϑυγατρὸς χρεῖσ- 

28.323. σων. ᾿ Κάλλος γυγαικὸς ἱλαρύνει πρόσωπον, χαὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἐκιϑυμίαν ἀνϑρώπε ὑπεράγει... ἘΪ 
» Φ.Ν ΄ 2 ον» : Ν Χ δν ε ΣΝ 3. " 8. ε᾿' 2 ε 9 

24. ἐςιν ἐπὶ γλώσσης αὐτῆς ἐλεὸς χαὶ πρραὔτης, δχ. ἐςὶν ὁ ἀνὴρ αὐτῆς χα υἱὸς ἀγϑρώπων. . Ὁ χτῶ- 
25. Μενος. γυναῖκα ἐνάρχεται χτήσεως, βοηθὸν χατ᾽ ἀύτον. χαὶ. «λον ἀναπαύσεων.. Οὗ οὐχ ἔςι φρα- 
46. γμὸς διαρπαγήσεται χτήμα, χαὶ ὃ ἐχ ἔς!τ γυνὴ. ςενάξει σσλανώμενος. Τίς γὰρ πιιςεύσει εὐζώγῳ 

λῃςῇ σφαλλομένῳ ἐχ. πόλεως. εἰς πόλιν ; οὕτως ἀνθρώπῳ μὴ ἔχοντι γοσσιὰν χαὶ χαταλύρντι οὗ 
΄ ΣᾺΣ ϑ ’ ᾿ : ς εαγ οψίσ. . ᾿ πν Πα: - αν ἢ : ἬΝ ἧδε; τ 

ΚΕΦ. ὅτ “Ἐ Ν ν 

..4. 1ΠᾺΣ φίλος ἐρεῖ, ̓ Εφιλίασα αὐτῷ χἀγώ". ἀλλ᾽ ἔς! φίλος ὀνόματι μόνον φίλος. Οὐχὶ λύπῃ. ἔνι 

.4. ἕως ϑανάτρ, ἑταῖρος χαὶ -φίλος τρεπόμενος εἰς ἔχϑραν ; “ΠὮ «πονηρὸν ἐνθύμημα, τόϑεν ἐνεχυλίς. 

.4. σϑὴς χαλύψαι τὴν ξηρὸν ἐν. δολιότητι ;. Ἑταῖρος φίλου ἐν εὐφροσύνῃ ἥδεται, χαὶ ἐν χαιρῷ 9λί- 

ον νεὼς ἔςαι. ἀπέναντι. - 'Ἑταϊρος. φίλῳ συμπονεῖ χάριν. γαςρὸς, ἔναντι πολέμου λήψεται ἀσπίδα. 
6. . Μὴ ἐπιλάϑη φίλου ἐν τῇ ψυχῇ σου, χαὶ μὴ ἀμνημονήσῃς αὐτῷ ἐν χρήμασί σε.. Πᾶς σύμξελος } αν το 3:Ὁ 

ο΄ 8. ἐξαίρει βελὴν, ἀλλ᾽ ἔςι συμξελεύων εἰς ἑαυτόν. ᾿Απὸ συμξόλου φύλαξον τὴν Ψυχήν σου, χαὶ “ 
ι ο΄ γνῶϑι πρότερον τίς αὐτῇ χρεία". χαὶ γὰρ αὐτὸς ἑαυτῷ βουλεύσεται" μήποτε βάλῃ ἐπὶ σοὶ -κλῆ- 

; 9.10. ρον, Καὶ εἴπη σοι, Καλὴ ἡ ὁδός σου". χαὶ ςἥσεται ἐξ ἐναντίας ἰδεῖν τὸ συμξησόμενόν δοι.: Μὴ 4. 1" 
: 11. βουλεύου μετὰ τὸ ὑποδλεπομένου" σε; χαὶ ἀπὸ τῶν ζηλόντων σε χρύψον βελήν. Μετὰ γυναικὸς »}, 5: ,4.4. 

. εις περὶ, ἀντιζήλου αὐτῆς, καὶ μετὰ δειλξ περὶ ππολέμε: μετὰ ἐμπόρου περὶ μεταξολίας, καὶ μετὰ (γι ὁ ραῦν 
; ἀγοράζοντος “περὶ πσράσεωρ' μετὰ βασχάνου “ερὶ εὐχαριςίας, χαὶ μετὰ ἀνελεήμονος «περὶ χρη- ὐκς ἢ 

κοηϑείας' μετὰ ὀχνηρᾷ “περὶ “φαντὸς ἔργου, χαὶ μετὰ μισϑίου ἐφεςίου περὶ συντελείας, οἰχέτ 

ν χεὴ στη. "" 

ἸΔΞ ϑῶς 

ΧΥῚ. προφῆταί σου ἐμπιςενϑ.} ἐν προφηταις ἃ ἐμπιςευϑ. 22. ἥδεται] συνδιαιτα εὐφροσυνὴ 248. συνδιαιτὰ ἐν εὐφροσύνη Οοπρὶ. 
ἰμπιρευϑήτωσαν] ἐμπιςευϑήσονται ςς, τού, τςς, 254, 296, 308. ΑἸΙεκ. ἥδεται] ἐδεέται 307. καὶ ἐν καιρῷ δίς. δὰ ἔπ. ςοπ|.1 ἔναντι τπτολεμιε 
ΧΙ. τῶν ἱκετῶν σου] τῶν οἰχετων σου Π], τς ς. ΟΟπηρΙ. κατὰ ληψεται ἀσπίδα 23. ᾿ 

τὴν εὐλογίαν ᾿Ααρὼν] κατα τῆν ευλογιᾶν ανδρων:α3. εὐλογίαν] ευ- Ν. Ἑταῖρος φίλῳ] ἕτερος φιλος τςς. φίλῳ συμπονεῖ") φιλος συμὲ 
ϑοκιαν 307. καὶ γνώσονται) και γνωτωσαν τού, 1 ς7. ὅτι σὺ--ὁὸ πονει (ἔοτ. συνπονι) 22. χᾶριν γαςρὸς} μίψγαε αὐ πιογίσηι Δ ΠΟῺΥ τηὶ 

Θεὸς] στι συ Κυριος 248. (πρὶ. οτι εἰς Θεος 308. σὺ Κύριος εἶ] ἰἴπ 70} ἱπῖεγ Οὔρεη. Ορρ. ἴοηι. ἴϊ. Ρ. 896. ἕναντι--αἀσπίδα] τὶ ἐπ Ιἐπ- 
Ια εἶ 43, 23. σὺ Κυριε εἶ ςς, 254. ασὺ τοῦ, τξς, 1:7, 2οό, 3907. ρονε δε! σεοῖρίε ἀγπια. Ἀποηγπι. ἴῃ [οὉ, 00] ἔργα. ἔναντι ὅς. δὰ 

ΑΙά4. μαδεῖ σὺ ἴῃ οδεταέι. πίποτε ΑἸεκ. ὁ Θεὸς] α ὁ 2906. ἤπ. σοπι.] καὶ ἐν καιρω ϑλίψεως ἐξαιν ((ογ. ἐςε) ἀπέναντι. 43. ἕναν τι, ᾿ ; “" 

ΧΥΤΙΙ. ἔρι δὲ βρῶμα] α δὲ 23. ες φολέμου] ἀπέναντι πολεμου ΠῚ, ςς, 1Ιού, τξςξ, 1ς7, 296. καὶ ἔναντι 
ΧΙΧ. Φαρυγξ])] λαρυγξ τιοό. καρδία συνετὴ} καρδια ἀσυνετῆὴ ολεμιου 248. Οοπηρ!. επεναντι πολέμου 3.08. ὀπέναντι πολεμίου 

(α ἰηΐον 1π. 80 4]. τι.) τοό. ψευδεῖς} ἀγαϑες (2906. τηᾶτρ. αληϑὲ) ἈΑἸεχ. : : 

208. ὡὩΝ ΨΙ. Μὴ ἐπιλάϑη] μὴ ἐπιλαϑὲ ςς», 1ς7, 248. Οομηρ]. ΑΙεχ. φί- 

ΧΧΙ. ἔτι δὲ] ἐσι γαρ 248. (οπηρὶ. λου] φίλον Οοπρί. ἐν τῇ ψυχῇ σα} α τῇ 253. αμνημονήσης αὐ- 

ΧΧΙ]. τρόσωπον] -[- ανδρος 307. ὑπεράγει} υπερραγὴ τού. 18} αμνημονήσης αὐτὼ 1Π|. ἀμνημομνησὴς αὐτὸν ξς. μνημονευσὴς 

ΧΧΠΙ. Εἰ ἔριν] καὶ εἰ 22. ἐπὶ γλώσσης αὐτῆς] α αὐτῆς ΟοΡ!. αὐτῇ 248. Οοπιρί. ἐν χρήμασί σον] “Ὁ μη βέλενε μετα τὰ νποῦλε: 
καὶ πτραὔτης] -“ καὶ ιασις 248. ΟὐγΡ]. (ΑἸεχ. ἴῃ σβαγαέξ. τηΐποτε.) πομένε σὲ καὶ απο τῶν ζηλεντῶν σε χρυψον βελην. 248. Οοπιρὶ. - ΄ 

τ ΧΧΙΝ, κτήσεως] κτισεωφ 307. ἀναπαύσεων] ἀαναπανσεως 43, ΨΊΙ. ἐξαίρει] ἐξερει “οό. εἰς ἑαυτόν] εἰς αὐτον τςς. ΑἸά. 
ςς» 68, τοῦ, τςς, 157, 248, 296, 307. Οοπιρί.- ΑἸά.. ΑἸεχ. ΨΙΙΙ. ᾿Απὸ συμξέλου) ἀπὸ συμδελης ΑΙά. φύλαξον] φυλαξαι 

ΧΧΥ. διαρπαγήσεται] διαρραγησεται 248. Οομρὶ. καὶ οὗ ἐκ 248. (οηνρὶ. τὴν ψυχὴν σῃ} α τὴν 248. (ουρὶ. καὶ γνώσει) καὶ 

ἔρι] καὶ ὦ οὐκ ἐσὶ τοό, 157, 307. κενάξει] γεναζει τοῦ. ὙΗστ ἀξ... καὶ γοβ αὐτοῦ] αὶ γαβ λ24: ἑάυτῳ Θέλε σεΎ}} ρεα: 
. ΧΧΥῚ. σφαλλομένῳ] αφαλλομενῳ 23») 8.8» 157» 243, 2.4, 206, ππϊῖ, ἐν 1ς7. εανυτω συμδελευεται 248. (᾽οπιρὶ. αὐτῳ βελευεται 307. 

ὅθι ἱ 4307). Αἰεχ. εφαλλομεένω τοῦ, τξς) 248. ἐκ τσόλεως εἰς πτόλιν] μήποτε βάλῃ] μηποτε βαλλὴ 2:4. μηῆποτε ἐπιδαλη 296,307. κλῆ- 
ὃς τολεὼς εἰς Ῥερὶ ΕΚ 206, 3.93. νοσσιοὶν] νομον 23. οὗ ἐὰν] α οὗ ρον] σκληρόν ΑἸεχ. ' πο τ 

785. , ΙΧ. Καὶ εἴπη σοι] καὶ ἐπι σοι 23. Καλὴ ἡ ὁδός σε] α ἡ 248. 

| ͵ Οοιπρὶ. καὶ ςήσεται ἐξ ἐναντίας] ςησει ἐξεναντιας τού. . τὸ συμ- ͵ 
1. Ἐφιλίασα] ἐφιλιασαι (ῥοτῖε ἰπ Οὐάϊος εἰξ ἐφιλουν σε) 308. δησόμενόν σοι] τὸ συμβαινον σοι 307. ἜΤ ῊΣ 

"μ ᾿Εφιλίασα αὐτῷ] α αντῳ ςς, τού, τς ς, 1 ς7) 248, 253) 254, 206, 307. Χ. “Μὴ βελεύου] μη συμδεαλευον 248. Οομηρί. ἀπὸ τῶν ϑηλέν- 

Οουηρὶ. ΑΙε β τῶν σε] ἀπὸ τῶν ζητεντων σε τού, ι ς7. ον 

κῶν ἢ ᾿ ΠΠ. λύπη νι] λυπὴ μένει ς ς, τού, τς7, 248, 2 4, 206, 307. Οοιρὶ. ΧΙ. περὶ ἀντιζήλε αὐτῆς} περι. τῆς ἀντιζήλου αὐτῆς 23, τοῦ; ᾿ 

ΟΠ πο, ΑΔ, λυπημένη 15ς- ἱταῖρος καὶ φίλος] ετερος. φιλος τῷς» 307. (ςς. ἔργ, τισαντιζήλου) 2.54, 4ρό, 307.᾿ ΑΙεχ. τῆς ἀντιζήλε αὐτῆς ἼΗΙ 
ΓΙῸ τρεπόμενος] τρεπόμενοι 23. φρεφομενος ςς, τῷ ς, 2.4, 206, 308. εἰς ᾿ς ᾿ μετὰ ἐμπόρε---σράσεως} αὶ οὐπη ἰηϊεγπηεί, 296. πορὶ μετα- ΕΣ 

ἔχϑραν] εἰς εχϑρον 1, (τς ς. στ, ἐχϑρων) ἃ 54, 2ό, 307, 308. 68:4. ΘῈΣ ΕΤΕθελπο ὙΈΣ 17 ἘῈΠ μετ θυ τ οι, ΕἸΡΙΤαΝ 
' Π]. ἐνεκυλίσϑης] εκυλισϑης 248. (οπιρῖ,. ὠνεκυλίσϑης ΑΔ, , ὥϑλιας 248, 3097. τορὶ Ὡραάσεως} μετα τρασεως τὲς. μετὰ ρα: ᾿ ΙΝ. Ἑταῖρος] ἐτερος (ῆς 'πῆ8) 23. τοό, 307.. φίλ] φιλος τςς, σχάνου Ργαετηῖ. και 307. . μετὰ ὀκνηρε---ἴργ8} 254. μετὰ μι- 2 

, 307. φιλω 248. Οοπηρί. ἐν εὐφροσύνη} αι ἐν τοό. ἐν. εὐφροσύνῃ. σϑίᾳ ἰφεςία] μετα μισϑιε ἐπαιτια Π], τς7. μετα μεσϑικ ἐπέτεια 55» 4“ . ον ἦν 
““ε. ΥΥΝ 

διέ εικιε Ὡς φ νὴ δνεῦ Ὁ, π 5. “ε) ,. υ ιτκ,ειΔ , ΕΥ̓ δνπ ς  κενι “, 

ἔνες 

« ᾽ 

κπέφις; 



ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

" τ οὐδε, τὸν δον ὡς τὸς ὐλ. ὦ τ οὐ διι φόνος τὰς στὰ ΚΕΦ 
ἀργῷ περὶ πολλῆς ἐργασίας" μὴ εἐἕεχε ἐπὶ τᾶτοις. πΈρι “πάσης συμδδλίας. Αλλ᾽ ἢ μετὰ ἀν. 

δρὸς εὐφεξδς ἐγδελέχιζε, ὃν ἂν ἐπιγγῷς σνυντηρδντα ἐντολάς" ὃς ἐν τῇ Ψυχὴ αὐτᾶ χατὰ τὴν ψυ: 

χήν σου, χαὶ ἐὰν πταΐίσης, συναλγήσει σοι... Καὶ βελὴν. χαρδίας ςἤσον, ἐ γάρ ἐςΐ σοι πιτόςε: 

"ρος αὐτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἀνδρὸς ἀπαγγέλλειν ἐνίοτε εἴωϑεν, ἢ ἐπ, σκοποὶ ἐπὶ μετεώρε χαϑύμενοι 
ἐκὶ σχοπῆς. Καὶ ἐπὶ πσι τότοις δεήϑητι ὑφίξε, ἵνα εὐϑύνη ἐν ἀληθείᾳ τὴν ὁδόν σε, ᾿Αρχὴ ας. τ6, 

παντὸς ἔργου λόγος, χαὶ “πρὸ πάσης “πράξεως. βελή.. Ἴχνος ἀλλοιώσεως χαρδίας. ᾿Τέσσαρα 1). 18, 
Ὡ μέρη ἀνατέλλει, ἀγὰσοὸν Χαὶ χαχὸν, ζωὴ χαὶ -ϑάνατος, χαὶ χυριεύεσα ἐνδελεχῶς. αὐτῶν γλῶσσά. ὖ. 

ἐςιν, Ἔςιν ἀνὴρ 'σανδργος χαὶ πολλῶν “σαἰδευτῆς, καὶ τῇ ἰδίᾳ ψυχῇ ἄχρησός ἔςιν.. "Ἑώι σο. 
ἀριρο(, φιζόμενος ἐν λόγοις μισητὸς, ὅτος «σιάσης. τροφῆς χαϑυςερήσει, Οὐ γὰρ ἐδόϑη αὐτῷ παρὰ Κυρίε 

χἄρις, ὅτι πάσης σοφίας ἐςερήϑη. Ἐς! σοφὸς. τῇ ἰδίᾳ ψυχῇ, χαὶ οἱ χαρποὶ τῆς συνέσεως αὐτῇ 
ἐπὶ ςόματος πτιςοί. ᾿Αγὴρ σοφὸς τὸν ἑαυτβ. λαὸν παιδεύσει, χαὶ οἱ χαρποὶ τῆς συνέσεως αὐτὰ 
«σιςοί, ᾿Ανὴρ σοφὸς πλησθήσεται εὐλογίας, χαὶ μακαριδσιν αὐτὸν “πάντες οἱ ὁρῶντες, Ζωὴ 

ἀνδρὸς ἐν ἀριθμῷ ἡμερῶν, καὶ αἱ ἡμέραι τῇ ᾿Ισραὴλ ἀγαρίϑμητοι. Ὃ σοφὸς ἐν τῷ λαῷ αὐτῇ 

“ληρονομήσεέι σσίςιν, χαὶ τὸ ὄνομα αὖτϑ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. Τέχνον, ἐν τῇ ζωῇ σε πείῤασον.. 
α΄ τὴν Ψυχήν σου, χαὶ ἴδε τί πονηρὸν αὐτῇ, χαὶ μὴ δως αὐτή, Οὐ γὰρ πάντα πᾶσι συμφέρει, χαὶ 

οὐ φάσᾳ ψυχὴ ἐν πσαντὶ εὐδοχεῖ. “Μὴ ἀπληςεύε ἐν πσάσῃ τρυφῇ, χαὶ “μὴ ἐχχυϑῆς ἐπὶ ἐδεσμά. 
τῶν. Ἔν πολλοῖς γὰρ βρώμασιν ἔςαι «πόνος, καὶ ἡ ἀπληςία ἐγΠεῖ ἕως χολέρας, Δ΄ ἀπληςίαν 

«πολλοὶ ἐτελεύτησαν, ὁ δὲ πσροσέχών προφϑήσει ζωῆν. ἃ 

. ΧΧΧΥΠ, 
, 

13. 

14. 

0. 20. 

τὴ ὦ ἵ. ἼᾺ 

24. 25. 

ΕΙΜΆᾺ ἰατρὸν “πρὸς τὰς χρείας τιμαῖς αὐτῇ, χαὶ γὰρ αὐτὸν ἔχτισε Κύριος, 'Παρὰ γὰρ ὑψίςου 
ἐρὶν ἴχσις,: χαὶ παρὰ βασιλέως λήψεται δόμα. ᾿Ἐπιςήμη ἰατρξ ἀνυψώσει χεφαλὴν. αὐτῇ, καὶ 3... 
ἕναντι. μεγισάγων ϑαυμασϑήσεται:: Κύριος ἔχτεσεν ἐκ γῆς φάρμαχα, χαὶ. ἀνὴρ φρόνιμος: αὶ προσ- 

“}] 

Ὶ ἡφίεςς 

ς 

Γ 

( 

δ 

, ἐργιας ξξ, 2ζ4. 

.Φ 

“} κῶν 

ΝΣ χᾶρας Ὡροσωπὸον 248. (οὔηρὶ. 

ρ», ρ᾿ 2 ΄ : ᾿ ; ων - Ν ρ : 

ὀχϑιεῖ αὐτοῖς. Οὐχ ἀπὸ ξύλου ἐγλυχάνϑη ὕδωρ, εἰς τὰ γνωσθῆναι τὴν. ἰσχὺν αὐτῇ: Καὶ αὐΣ 

τοῦ, 248. τῴ, 296. ἴοτ. ἐπετιϑ) Οοπιρὶ. ΑΙεκ. α ἐφεγις 307. οἷ- 
Ά ᾿ “Φ » ες, δ - ᾿ 

περι σολλης ἐργασίας] περι τολὺ- έτη ἐργῷ! ἐκ ἔριν ᾿ὠργῷ ἍἊ]ά.. 

ἐπὶ τάτοις] ἐπὶ σλετοις 307. 
δελίας]} βαθεῖ τεσης ἴῃ οπαγδέξ. τηΐποτγς ΑἸδχ. 

περὶ πάσης συμ- 

ον". ΧΙ]. ἐντολὸς]} Ἑ Κυρίου 248, Οὐοιηρὶ. (ΑἸοχ. ἴῃ οδαγαᾶ!. πιϊποσα.) 

ἐντολὴν 398. συναλγήσει] συναλλασσει (υἵ νἱάδίιγ: ἴογ, συναλλα- 

σι) 23. 
“}ν ΧΠ]Ὶ. καρδίας] καρδιὰ τξς. 

ΧΙΝν. ψυχὴ γὰρ] λ γαρ 23. εὐχὴ γὰρ εξ. ἐνίοτε] - αληϑινα 

(υἱ νἱάείιγ) πιᾶγρ. 8Ό αἷ. τη. το6. -Ἑ τὸ αληϑὲες ᾿ς). ἢ ἑπ]ὰ σκο- 
ποὶ] καὶ ἐπα σκοποι ςς. ἐπὶ μετεώρε καϑήμ.] καϑημ. ἐπὶ μετεωρε 
248. (ουηρί. ἐπὶ σκοπῆς] ἐπὶ κοιτῆς 22. ἐπισχοπῆς (ἢς ςοη- 

)υπᾶιιη) τοό, 248. (πρὶ. ΑΙά. 

ΧΡ, Καὶ ἐπὶ πᾶσι) α καὶ ςς. ὑψίςε] τα ὑψιςε τού, τς), 248. 
Θοπιρί. ἵνα εὐϑύνηῃ] ἐνα εὐϑυνει τοό. ἐν ἀληϑείᾳ}" ἡ αληϑειά 
248. Οομρὶ. ὶ : 

ΧΥῚ. ἔργου λόγος} Αἀ 5 νοςε8 εξ εἰζυ]ις ἴῃ τλᾶγρ. περι: τατρῶν 
αδελφοι (ἢς) τςς. ' 

ΧΥῚΙ. Ἴχνος) λυχνος ξξς. καρδίας] καρδιὰ 23. 

ΧΨΝῚΠ. ἀνατέλλει} αναγίελει 307. αἀναςέλλει 308. ὠγαϑὸν 
καὶ κακὸν] α και 2448. Οοπρὶ. ζωὴ καὶ ϑάνατος] α και 248. (οπριὶ. 
καὶ κυριεύπσα] καὶ ἡ κυριευῃσα ,55. τού, τος, 1:7, 248, 307. Οοπηρὶ. 
ΑἸεχ. ἐνδελεχῶς αὐτῶν] ἴτ, 248, 206. Οὐοπιρί. κα ἐνδελεχως 307. 
αὐτῶν γλῶσσά ἐςιν] αὐυτῳ γλώσσα εςιν 111. ΑἸά.. 

Ὁ ΧΙΧ. Ἔ»σιν ἀνὴρ] α ἄνηρ 253. καὶ τοολλῶν] αὶ καὶ 23, ςς, τού, 
155, 1ζ7) 248, 2ς3, 254, 206, 307. (οιηρί. ΑΙοχ. 7 
ἐξὶν χρῆφος 23. 
Αἴοχ. 
ΧΧ. Ἔρι᾽ σοφιζόμενος 7 ἐξιν ὁ σοφιζομενος 248, 308, Οοιρρὶ. 

β ἄχρηςός ἐςιν] 
ἴγ. 5 5» τού, 1ξςςν 157. 253, 2ς4, 206, 307. ΑἸά, 

ὯΝ 

. Α΄ πάσης τροφῆς] πασης σοφιᾶς 23, τού, 1ς 7,248, 253. ΟΟπρί. καϑυ- 
ξερήσει!] καϑυςερίσει 243. ΟοΙΏρ].. καὶ οὐ φερησει 2 ς3. 
307. 

ΧΧΙ. παρὰ Κυρίᾳ) τταρα ΧΡΙΡΕ 307. ἐξερήθη] υςερηϑὴ τού. 
. ΧΧΙ]. τῇ ἰδίᾳ---πσιςοί 1. (ρρίεῖ. ἐπ πιατρ,. τῇ ἰδια ψυχη" καὶ οἱ 

χαϑυςερηση 

Χᾶρποι τῆς συνέσεως αὐτῷ ἐπὶ ξςοματὸς τσιςων.) τοῦ. - ἐπὶ φόματοςι, 

“ἰςο 
πιςον 7} ἐπαινετοί ΑἸοχ. ςόματος πιςοί ) φομᾶτος πιςΞ 251. 
αίνετοι 248, (Οπρ]. α 296. 

δ 

τῆς συνειδησεως 307. : 

Ἥ τροσωπον͵ 
 γ. πο. 

ΧΧΙΠΙΠΙ. «Φαιδεύσει] τταιδευει 248, ας 3. Οοπρὶ. τῆς συνίσεωρ] 

ΧΧΙΝ. τλησϑήσεται] ἐμπλησϑήσεται ΑΙεχ. καὶ μακαριξσιν] 
α χαὶ 30). Βαδεῖ καὶ ἴῃ οπαγδέξ. τηΐποτε Αἷεχι οἱ ὁρῶντες] - αὖ- 
τον τοῦ. 

ΧΧΨῚ. Ὁ σοφὸς] α ὁ 248. Οοπρὶ. ἐν τῷ λαῷ] νν τὴ ζωη 

157. τῷ 206. κληρονομ. τοίςιν] κληρονομ. δοζαν 248. Οοπιρὶ. 
ζήσεται] ζητηϑησεται 2.4. ζήσει ΑΙεχ. ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα) 

ἐςαι εἰς τὸν αἰωνα 248. ΟουΡ. 

ΧΧΥΙ]. ἐν τῇ ξωῃ σον] α τῇ ςς, τού, τες, 248,2 ς3, 254, 206, 
3097. Οὐτηρ!. Αἰεχ. τὴν ψυχήν σον} τὴν ξωην σου :οό, 3ο8,͵ τί 
τονηρὺν αὐτῇ] τὸ τονηρον αὐτὴ 23. τι τσονῆρον ἐν αυτή τξξς. τι πέρι 
αὐτῇ 214. 

ΧΧΥΠΙ. Οὐ γὰρ τᾶντα] αὶ γαρ τα ταντα 448. Οοπρρὶ. 
τὰ πᾶσι συμφέρει) πάντα πᾶσι πάντα συμφέρει (6) .3ο7. 
εὐδοκιμεῖ 248. (οπηρὶ. 

ΧΧΙΧ. καὶ μὴ ἐκχυϑῆς] καὶ μὴ εκλυϑης ςς. 
ΧΧΧ. ἔξαι τόνος) ἐξα! νοσος 23, ςς, τοῦ, τξς, 1ς7ν.248, 251), 

“οό, 30). Οοπιρ!. Αἰεχ. καὶ ἡ ἀπληςία δα. δὰ ἤπ. ςοπι.] α 296, 
ἐγγιεῖ} ἐγγισὴ 23. 

ΧΧΧΙ. Δι᾿ ἀπληςίαν] δια τλησιαν τιοό. καὶ ἐν ἀπληξιῶ 29, 
208. ' ὶ 

“παν- 

εὐδοκεῖ] 

Ι, Τίμα] τίμα δὲ ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 210. πρὸς τὰς χρείας] προς 
τας χειρᾶς αὐτὸ 23. -ἰ αὐτῇ τξςς, 253,24, 307. Αἴεκ. πρὸς χρείαν 4}΄ 

“τσ 
ΟἸεηγ. ΑἸοχ. 1. εἴ. τίμαις αὐτῷ} τιμαῖς αὐτὸν ξςς. κατιμαᾶις τού, 

296. ΟἸεη). ΑἸεχ. 1. οἷ. ας). Κύριος] ργαπηῖτο. ὁ ςς, τού, 1ςκ, 
157, 548, 206, 307. Οοπιρ!, ὁ ὕψιςος ΟἸεπι. Αἰεκ. 1: ὅτ, 

11. Παρὰ γὰρ] ρταεροιῖπιν ττυ!υ5 ἔετε δογαίιβ : Περι ἀρρωγε ἐξξ. 
Παρὼ γὰρ ὑψίςου] τοαρὰ δὲ Κυρίου ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἶς. δόμα] δοξαν ᾿ "ΤΩΝ 
23, 248, 2ς 3. (ΠΡ. εὐ λῶ  μς ελα 

1Π. ἀνυψώσει] ἀανυψωσειεν (υἱ νἱάεξυγ) 308. 
κεφαλῃ αὖτε 206. ἷ 

ΙΝ. Κύριος ἔκτισεν] αὐτὸς ἐποίησεν Ογτῆ!!. ΑἸεχ. ἵϊ. 36ς. φέρ- 

μακα] φαρμακον 23. τροσοχϑιεῖ αὐτοῖς] τρροσοχϑησει αὐτῆς (βο) 
τς ς.᾿ προσοχϑισει αὐτοῖς 248. Οομηρὶ. προσοχϑήσει αὐτοις 307. 

Ν. γνωσϑῆναι) γνωρισϑηναι τςς. ᾿ τὴν ἰσχὺν αὐτῷ} “Ἐ απὸ αν- 
ϑρωπε 248. (ουρί. -Ἐ ὑπὸ ἀνθρώπα ἴῃ οματαές, πιΐπογς Αἰεχιςς 

. κεφαλὴν αὐτα] ἐν 

Ὥ 

; 



Σ ΟΦ Ϊ Α ΣΕΙΡ Α Χ. 
ἘΦ. ΧΧΧΨΠΙ. 

7. τὸς ἔδωχεν ἀνθράποις ὁ ἐπιφήμην ἐνδοξάζεσϑαι ἐν τοῖς ϑαυμασίοις αὖὐτϑ. Ἔν αὐτοῖς ἐθεράπευσε, 

8. χαὶ ἦρε τὸν πόνον αὐτῇ. Μυρεψὸς ἐκ τέτοις πποιήσει μίγμα, χαὶ οὐ μὴ συντελέση ἔργα αὐτῶ, ᾿ 
4. χαὶ εἰρήνη σὰρ αὐτῷ ἐςιν ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς. Τέχνον, ἐν ἀῤῥωςήματί σου μὴ παράδλεσε, 

1ο. ἀλλ. εὖζαι Κυρίῳ, καὶ αὐτὸς ἰάσεταέξ. σε. ᾿Απόξησον πλημμέλειαν, καὶ εὔϑυνον: χεῖρας, ταὶ ἀπὸ 

τι. πάσης. ἁμαρτίας αχϑάριφον. χαρδίαν. Δὸς. εὐωδίαν, χαὶ μνημόσυνον σεμιδάλεως, χαὶ λίκανον 
12. πιροσφορᾶν, ὧς μὴ ὑπάρχων. . Καὶ ἰατρῷ δὸς τόπον, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔχτισε Κύριος" χαὶ μὴ ἀκα. 

(3.14. φήτω σου, χαὶ γὰρ αὐτῇ χρεία. Ἕςι χαιρὸρ ὅτε ταὶ ἐν. χερσὶν αὐτῶν οὐωδία. Καὶ γὰρ αὐτοὶ 
γβ. Κυρίου δεηθήσονται, ἵνα εὐοδώση αὐτοῖς ἀνάπαυσιν χαὶ ἴασιν χάριν ἐμξιώσεως. Ὃ ἁμαρτάνων )ν1λ55.. δ» 

ι6. ἔναντι" τ. ποιήσαντος αὐτὸν, ἐμπέσοι εἷς χεῖρας. ἐαΈγο. Τέκνον, ἐπὶ γεκρῷ. κατάγαγε. δάκρνα, 
: τ  χαὶ ὡς δεινὰ πάσχων ἔναρξο ϑρῆνε' χατὰ δὲ τὴν κείσις αὐτ αὖτε ορίσειλον τὸ. σῶμα δὖτξ, χαὶ μὴ ἀλόβε ἃ ᾿ροῪ “7 

ὑπερίδης. τὴν. ταφὴν αὐτϑ. . Πίαρανον χλαυϑμὸν, χαὶ ϑέρμανον. χοπετὸν, χαὶ ““σοΐησον σὸ πένθος 

: 18. κατὰ τὴν ἐξίαν αὐτῇ ἡμέραν μίαν καὶ δύο χάριν διαξολῆς, χαὶ παρακλήνητι λύχης ἔγεχα. ΤΑχὼ 

λύπης γᾶς ἐχδαίγει ϑάνατος,. χαὶ λύπη χαρδί ας κάμψει ἰσχύν. Ἐν ἀπαγωγῇ πιαραξαίνει χαὶ 

Ὗ 2ο. λύπη; χαὶ (βίος ᾿στωχξ. χατᾶ. λαρδίας. «Μὴ δῷς εἰς λύπην τὴν κάρδίαν. σα, ἀπόςησον αὐτὴνιβϑής. 

; 4ι, σϑεὶς τὸ ἔσχατα. Μὴ ἐκιλάϑῃ, οὐ γάρ ἐςξιν ἐπάγδδος, καὶ τᾶτον οὐχ ὠφελήσεις, χαὶ σεαυτὸν 

"2.24. χακχώσεις.. Μγήσϑητι τὸ. τρίμα. αὖτ, ὅτε ὅτω ὡς, χαὶ τὸ σόν". ἐμοὶ χϑὲς, χαὶ σοὶ. σήμερον. Ἔν 

᾿ ἀναπαύσει νεκρὰ χατάπαυσον τὸ μνημόσυνον ἀὐτδ, καὶ -παραχλήϑητι κα ἐν αὐτῷ ἐν. ἐξόδῳ «νεύμα.-- 

24, τος αὔτ. Σοφία. γραμματέως. ἐν εὐκαιρίᾳ, σχολῆς, χαὶ ὁ ἐλασσάμενος πράξει αὐτῷ σοφισϑή- σοφιο 5). 
2ς. σεται. Τί σοφισϑήσεται ὁ ὁ χρατὼν ἀρότρα, χαὶ καυχώμενος. ἐν ϑόρατι χέντρου, βόας ἐλαύνων χαὶ. 

,6. ἀναςρεφόμενός. ἐν ἔργαις αὐτῶν, χαὶ ἡ διήγησις αὐτὰ ἐν υἱοῖς ταύρων ; Καρδίαν αὐτῷ δώσει. ἐχ- 

ὑπᾷ δον 

Ἰωϑ. "] 
[5 Θ 

27, ὄδναι αὔλακας, χαὶ ἡ ̓ἐγρυπϑία αὐτῇ εἰς χορτάσματα δαμάλεων. Οὕτως τᾶς τέχτων χαὶ. ἄρχις 
, τέχτων; ὅς:ς νύχτωρ ὡς ἡμέρᾳ. διάγει". οἱ γλύφοντες γλύμματα σφραγίδων, χαὶ ἡ ὑπομονὴ εὐ" ΕῚ 

ΝΕ ἀλλοιῶσαι «ποιχιλίαν". χαρδίαν αὐτῷ δώσει εἰς τὸ᾿ ̓ομδίοσαι ζωγραφίαν, χαὶ ἡ ἀγρυπνία. αὐ δον σευ 
28 λέσαὶ Ἔργον οὕτως χαλχεῦς: εὐ νύν ἐγγὺς ἄχμονος, χαὶ μὰ ἡ ὧν ἐν σιδήρῳ ἘΠῚ ΟΝ Γ: 

ὟΝ 

ο, ΝῚ, ἀνθρώποις] ἀνθρώπῳ ΑΙεχ. μαζάζηϑωῇ ενδρξασϑηναι ταῖν αὐτῷ, ((ογ. “ν τξς. κατὰ τὴν ἀξῶν αὐτῆς Αἴ. "- 
ξ5. 284. ταρακλήϑητι] καὶ παρακλήϑη ΑΙά. λύπης ἕνεκα] αὐτὴς ἐνεκεν 23. 

ἍΙΙ. Ἔν αὐτοῖς] ἐν ἑαυτοῖς 3907. τὸν τόνον αὐτῷ} τᾶν ὥονον ΧΥ ΠῚ. ᾿Απὸ λύπης γὰρ] απὸ γὰρ λυπης τού, τς}. Ὁ 

ς,,. ἄντε ΠΙ. τες τῦονδς αὐτῆς 23. τὸν τόνον αὐτὼν ξς, τού, 24) 206. ΧΙΧ. Ἐν ἀπαγωγῇ} ἐν ἐπαγωγὴ τού, 1ξξ, 1ς7) 248, (206. ἴοτ. Γ ».ε."» ΧΩ ἃ 

ΠῚ σαν νοσῶν (αἱ νἱἀδῖυτ) αὐτὰ τς ς. τᾶν τόνον αὐτῶν 1:7. .α τον 548. επαγωγει) 307. ΟΟΠΊΡΙ. Αἰεχ. παραξαΐίνει) παραμένει 23,157, 448, Ἢ - ΠΡῚΝ 
Οὐπῖρ!. παντα ᾿τσονὸν αὐτῶν 307. πάντα τόνον αὐτα ΑἸεχ. 254, ἀ96, 307. Αἴεκ. καὶ λύπη] λυπὴν 307. κατα καρδία} }) ΓΝ 

ΨΙΠ1. ποιήσει] ἐποιῆσεν 23. καὶ οὐ μὴ συντελέσῃ] καὶ οὐμὴ καταρα καρδιας ξξ, 248, 244. Οοπρὶ. ΑἸεχ. δὼ 
Ἵ ( συντελεσϑη μ23ν 1οό, 1ς7, 248, 43, 254, 206, 307. Οοπιρί. ΑΙεχ. ΧΧ. Μὴ δῶν εἰς} μη ϑωσης 30). ΑἸά. τὴν καρϑίαν ΟΝ ἢ 

καὶ οὐ μὴ τιτιλίσε Αἰα. ἔργα αὐτα] ΡγραπΊΝ. τὰ ς4, 157, 348, χὴν σον 307. μνησϑεὶς) μύησϑητι 2οό, 799: τὰ ἔσχατα) Ἔ σου 
254- Οομρί. α αὐτὰ 3093, παρ᾽ αὐτῇ] τεαρ᾽ αὐτοῖς ἐςὶν 33. τῆς 596, 1ο8. 
9] Ργιαῖς, τασης ἐς, 24. ΧΧΙΙ. τὸ κρίμα αὐ Το κριμῶ μου.23, ς 5, τού, τς ς, 1.7, 248, 

ΙΧ. ἐν ἀῤῥωρήματί σε} ἐν ἀρρωρημασιν σις, 57, γο8. ΑΙεχ. ἐν ὅζς4, 2οό, 307). Οοπιρί. Αἰεχ. οὕτω ὡς] ουτως 43, 106, (τςς. ἔστ, 7}. 
καιρῷ ἀρῥωγήματός σε Αἴμδῃ. 11], ράσι. 1. Ρ..)6. μὴ ἡ πταραδλεπε] μὴ το.) 157, 248, οΚ4, 296, 307. Οοπλρί. ΑΙεχ, χϑὲς] ἐχϑὲες τού, 

ποαραθλαϊπῆε αρό, 308. μη ἡ ταραδλέψης Αἴμδη. ]. οἷ. ἰάσεταί σι] «τς, 253,254. δ: 

τ τοῦ, τς» 157. τᾶται σε 248. Οοπιρὶ. - τλασεται σε 307. ΧΧΠΙ. ΜΕΥ ἘΣ, τὐρλνάνη τού, 157. ἐν αὐτῷ} επ᾿ αντῳ 
Χ. ᾿Απόρησον---χεῖρας} αὶ οὐπὶ ἰηϊεττηοά, 1ς). ᾿Αἰόρησον---καὶ ςξ, 248, 254. Οομρὶ. τσ 

ἀπὸ] α ουπι ἱπίεπποά, τοό. τλημμέλειαν)] πλημμέλειας 548. ΑΖΧΧΙΥ͂.. ἐν εὐκαιρίᾳ} ἐν εὐκαιρίαις 453, 298. πράξει αὐτὰ σο- 

: Οοαιρὶ. εὔϑυνον χεῖρας) εὐϑύυνον ̓ χαρα 248. Οοιηρὶ. καρδίαν] φισϑ.]. ὥῤαξει αὐτὸ καὶ ΠΝ. 23. λων μώς Ῥγϑετηϊτ. οὐ ἡ 

Ἔ σα 307. " 448. (οπιρὶ. 
᾿ ΧΙ, καὶ ὶ μνημόσυνον} καὶ μνημονευσὸν 49ὅ. ΧΧΥ. Τί σοφισθήσεται) τις ὀδδωόνραι ΠΊ. καὶ καυχώμενος] ἢν; 

ΧΙ]. Καὶ ἰατρῷ} καὶ ιατρον 307. αὐτὸν] αυτος (υἱ νἱἀεῖαγ) κ χαι 55, τοό, τςξ, 157, 248, 253, ας4) 40ό, 307. Οομιρὶ. "καὶ 2. πω 

τς 5... ἔκτισε Κύριος] ἔκτισεν ὁ Κυριος ςξγ 254 206, 307: τ, 248. ἀναρρεφόμενο;] καὶ συναναςρεφομενος ςς, 24. καὶ ἰνατρεφόμενος ΝΕ. ὌΠ. 

ὁ Κύριος ἔκτισε ΟΟμΡΙ. Οομρί. ἐν ἔργοις αὐτῶν] ἐν ἐργοις αὐτε τοό. καὶ ἡ διήγησις] α ἡ Ἶ ἄπ, τ 

πος ΧΗ͂Ι. ἜἜρι καιρὸς ὅτε] ἐξιν οτε καιρος 248. Οομρί. εὐωδία] θ- 43. διήγ. αὐτῷ] διηγ. αὐτῶν 307. πὰ τ πῶ ΣΝ 

[ ̓ Ἢ ϑοκιὰ 23, τού, 157. εὐδοκια γίνεται ςς, 254. εὐοδία, ΑἸεχ. ΧΧΥῚ. καὶ ἡ ἀγρυπνία} α ἡὶ 63... ὠγρυκ. αὐτῷ} - ἐραι 30). 242 ὲ" ει.» {τὴ 72: 
. ΧΙΝ. Καὶ γὰρ αὐτοὶ] και γαρ καὶ αντοι τς δ᾽ «φό, 2.983. ἵνα ϑαμάλεων) δαμαλεως 43ν.45) τού, 2ς4. ΓΜ 

εὐρδώση] ινα ἐνοδωσωσιν τοό. ινὰ εὐοδωσει 308. ἵνα ἐνδώση Οοπιρὶ. ΧΧΥ͂ΠΙ. ὡς ἡμέρῳ] ὡς ἡμερᾶς τοό, εἰς ς,1ς7, 2.4, 206. Αἰεχ. ωὡς΄ 4,“ 7΄ 

αὐτα;,] ἄντες 2ο8. χιαριν] καὶ χῶριν τεξς.. ἡμέραν 248. Οὐπαρὶ. καὶ ἡ ὑπομονὴ αὖτε] καὶ ἐπιμονὴ αὑτὰ ξς, 

ε ΧΨ. ἔναντι] ἐνᾶντιον τοῦ, 248. Οοιηρὶί. ἜΣ ἐμπισοίται. τού. Οομρὶ. καὶ εἰ ἐπιμονὴ αὐτὰ τς ς. και ἡ ἐπιμονὴ αὖτε 157,2 83, αι . [ΓΞ 

59 4.4. εἰς χεῖρας ἰατρῇ] εἰς χεῖρας αὐτῇ ΑἸεχ. 2οὅ, 4.7. Αἰεκ. . ἀλλοιῶσαι] αλλσιωσει (υξ νἹάξειιτ) τςς. εἰς τὸ “ν- 

᾿ ᾿ ΧΨῚ. ἔναῤξε) ἐναρξαι͵ 68, τού, 2:4, 307. Οοιρί. ΑΙά. Αἴεχ. ὁμοιῶσαι} αὶ τοῖο τού, τς7, 8 54,.307, 208. ΑἸά. ΑΙεχκ. τελέσαι ἔργον} ὦ τς 

ϑήνου] ϑρηνων 248. Οοπβὶ: ϑρπνον 196. τερίςειλον] σκεπων" “ἐρέ συντελεσαι εργόν ἃ 23) 248, ἃς3. Οοπιρὶ. τελεσει ἐργον 155. ἔργον) 

(ἰπ ππᾶγρ. 80 αἱ. πι.} τοό. πσερίξειλον τὸ σῶμα αὐτῷ} περιεξειλον αυ- εβγοις 49ό, 108. ΟΕ 

τὸν ςς. τὸ σῶμα αὐτῷ} α αντε (υε νἱἀετυγ) 20). τὴν ταφὴν αὖ- ΧΧΥ ΤΠ. καϑήμενος] α (Τρρἱεῖ. ἰπ τηᾶγρ. 80 8ἱ. Π..} τοό. ἀργῷ τὰς 

18} τὴν ταφην αὐτω τζς. κα αὐτῷ Αἰά. σιδήρῳ] ἐγὼ σιδηρα 43. εργα σιδηρε ςς, τού, 254, 296, 308. ἐργα- « μι} 

ΧΥΠΙ. τὸ τυένϑος] α το 2ς3: κατῶ τὴν ὠξίαν αὐτὲ) κατὰ τὴν σιαν σιϑηρέ τς το ἔργον σιϑηρου 1 57, 307. Αἰεχ. ἐν ἐργω σιδηρου 248... 7 

νο:. . 28 

- αὶ ΙΡΩ͂Β α κα “αὰ 



ΣΟΦΙΑ ΣΕΊΙΡΑΧ. 

ΚΕΦ. ΧΧΧΥΠΙ, 

φωνὴ σφύρης χαινιεῖ τὸ οἷς αὐ. | 

τᾶ, καὶ χατέναντι. ὁμοιώματος σχεύες οἷ ὀφνϑαλμοὶ αὐτδ' χαρδίαν. αὐτα δώσει εἰς συντέλειαν ἔ ΤΣ 

γῶν, χαὶ ἡ ἀγρυπνία αὖτ. χοσμῆσαι ἐπὶ συντελείας. Οὕτω. χεραμεὺς χαϑήμέενος ἐ ἐν ἔργῳ, αὐτϑ, 2ὃ. 

χαὶ. συςρέφων ἐν ποσὶν. αὐτῇ τροχὸν, ὃς ἐν μερίμνῃ χεῖταί διαπαντὸς ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτῷ, χαὶ ἐγα. 

ον ΣΕ ρίϑμιος. πᾶσα ἢ ἐργασία. αὐτϑ. . Ἔν βεαχίονι αὐτϑ τυχώσει πηλὸν, χαὶ πρὸ ποδὼν χάμψει 80. 

οι ζιας ἰσχὺν. αὐτϑ" “αρδίαν ἐπιδώσει συντελέσαι τὸ χρίσμα, χαὶ ἡ αὐῤυλνια: αὐτξ. ̓λαϑαρίσαι κάμινον. 
ὥρσίὶ μ' μὰν ἃ Πάντες ὅτοι εἰς χεῖρας αὐτῶν. ἐνεπίςευσαν, ᾿χαὶ ἔχαςος ἐν τῷ ἔργῳ αὐτῇ σοφίζεται. λγευ αὐ- 31. 32. 

ἡφεύλκν ύζ, τῶν οὐκ οἰχισϑήσφεται ππόλις, χαὶ. οὐ τταβοιχήσουσιν, ἐδὲ- 'περιπατήσουσι: Καὶ ἐν ἐχχλησίᾳ. οὐχ 33. 
“ ἐπ. ὑπεραλάνται". ἐπὶ. δί. ἵφρον διχας 8, οὐ χαϑιδνται; χαὶ διαϑήχην χρίματος ἃ διανοηϑήσονται, δὲ μὴ 
ὐ9 ες: ἐχφανῶσι διχαιοσύνην χαὶ  χρίμα" χαὶ ἐν παραξολαῖς δχ εὑρεθήσονται. ᾿Αλλὰ κτίσμα αἰῶνος ςη-. 34. 

. ἢ πυρὸς πήξει. σάρκας αὖτ, χαὶ ἐν ϑέρμῃ χαμίνε διαμαχήσεται: 

ἴσεσι: χαὶ ἡ ϑέησις αὐτῶν ἐν ἐργασίᾳ ἐέχνηρ᾽ [πλὴν τϑ ἐπιδόντος τὴν Ψυχὴν᾽ αὐτᾶ, χαὶ διανοε.- 

δὰ ἸῚ μένου ἐν γόμῳ. ὑψίσου... 
ΠΤ ΤᾺ 

ὑῆς ΚΕΦ. 

; ΧΧΧΙΧ, ν ΣΟΦΙΑΝ.: “ΠΖάντων ν ἀρχαίων ΓΕ ΎΤΝΝ καὶ ἐν ν προφητείαις ἀρχυληϑήσεται Διηγήσεις ἀνδρῶν 1. 2. 
τς ϑιθαι δ ὀνομαςῶν. “συντηρήσει, χαὶ. ἐν τροφαῖς τπαραδολίον συνεισελεύσεται. ᾿Απὔχρυφα παροιμιῶν ἐκζη- 8. β 

τήσει, χαὶ ἐν αἰνίγμασι. παραβολῶν ἀναςραφήσεται.. ̓ Αγαμέσον μεγὶς ἄγων ὑπηρετήσει, χαὶ ἔναντι 4. 

ἡγεμένου ὀφθήσεται: ἐν γῇ ἀλλοτρίων ἐϑνὼν διελεύσεται, ἀγαϑὰ γὰρ χαὶ χαχὰ ἐν ἀνϑρώποις᾽ 
2 7 ὃ Ν . 5. “Φ ») ΄ 3 2.. .“ ᾽. ν .- 7 . 3. ἡ εἰς ὑὰ) 

ἐπείρασε. ᾿ Τὴν χαρδίαν αὐτξ. ἐπιδώσει ὀρϑρίσαι πρὸς. Κύριον τὸν “ποιήσαντα ἀὐτὸν, χαὶ ἔναντι ξ. 

ὑψίςε δεηϑήσεται". καὶ. ἀνοίξει. τὸ τόμα αὐτῷ ἐν “προσευχῇ; χαὶ περὶ τῶν. ἁμαρτιῶν αὐτῷ δεηϑή-. 
σεται.. Ἔσν. Κύριος ὃ. μέγας. ϑελήσῃ, ὡγεύματι συνέσεως ἐμπλησθήσεται" αὐτὸς ἀνομδρήσει 

χαὶ ἐπιςήμην, χαὶ, ἐν τοῖς ἀποχρύφοις αὐτῇ διανοηθήσεται. Αὐτὸς ἐχφανεῖ παιδείαν διδασχαλίας 

6 

ῥήματα σοφίας. αὐτϑ, χαὶ ἐν προσευχῇ. ἐξομολογήσεται Κυρίῳ. Αὐτὸς χατευϑύνει βελὴν αὐτϑ 7. 

8 

") 
ες 3, 4. Ν 9 ζ΄ , ΄ ,᾽ ᾿ »" ᾽ . ΟΝ ». 9. “ ιν ὧ “ 
αυ 8, χαϊ ἔν γόμῳ. διαϑήκης ΑΔ ΌΩ ἐπε χησεταιν; Αἰνγεσουσι. τὴν σύνεσιν. αὐτῷ “σολλοι, ἐὡὼς τοῦ 

αἰῶνος ἐκ ἐξαλειφϑήσεται" ὄχ. ἀποςήσεται. τὸ μνημόσυνον αὐτῶ, χαὶ ὕνομα. αὐτᾶ ΓΡΈΝΕΣ, εἰς. γε-. 

γεᾶς γενεῶν. Τὴν σοφίαν αὐτϑ διηγήσονται ἔϑγη, χαὶ τὸν ἔπαινον αὐτῷ ἐξαγίελεῖ ἐχχλησία. 10. 

Οὐοπιρί. εργου σιδηρον 4:3. τοήξει] πξιι ςς, τού, τςξ, τς}, 248, 
254. 296. (307. ἴογ. τιξει) Οοπιρὶ. ΑἸεχ στ διαμαχήσεται] ϑιαμα- 
χηϑησεται 1ςς.  σφύρης] σφυρας ςς, τού, 1ς7, 248, 296. ,φύρας 
καὶ ἄχμονος Οοαρ!. καινεεῖ Τ λκαινισει (υς ν]Δείυτ) τς ς. κναίει Α]εχ, 
κάτίναντι ὁμοιώματος] κατεναντι ὁμοιωματι 307.᾿ ἘΠ 55: κοσμη- 
σει τξςς. 

ΧΧΙΧ. ὃς ἐν μερίμνη] ὡς ἐν μερίμνῃ ςς. ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτὲ] 
λαυτε τς. καὶ ἐναρίϑμιος] καὶ ἐν αριϑμῳ ςξς, ιξς. «καὶ αναριϑ- 
μητος τού. και εν ἀριϑμοις 307. 

. ΧΧΧ. Ἐν βραχίονι---ἰσχὺν αὐτε] αὶ οὐαὶ ἱπϊοττηδά. 254. συν- 
τελέσαι] εἰς συντελέσαι 23, 307, 308. εἰς τὸ συντελέσαι 248. Οοπνρὶ. 

ὩΣ ἘΠ τὸ χρίσμα] λα τὸ Ἅ 54. τὸ χρησμὰ 307. τὸ χάρισμα, Αἰα. 
ὍΝ ' ᾿ ΧΧΣΙ. εἰς χεῖρας αὐτῶν] εἰς χειρᾶς εαυτων ςς, τε, 1ζ7,..248, 

ἃς1, 2ζ4, 206. (οιρί. ΑἸεχ. εἰς ρρας αὐτὰ τοῦ. ᾿ ἐνεπίςευδαν 

επιςεῦσαν ςς, 248, ἃ ς4. Οοπιρὶ. καὶ ἕκαςος] α καὶ ςς, 2 44: σο- 
φίζεται) σοφισϑησεται 55, 254, 307. 

ΧΧΧΙΙ. ἐκ οἰκισϑήσεται) ἐκ οἰκήσεται ΑΙεχ. δὲ πιριπατήσω- 
σιν] 2ς3. περιπατήσουσιν Ἔ ἐν βελῆ λας οὐ ὦ ἀν δ 248. 
Οοπιρὶ. (ΑἸεχ. λπ ςμιδγδέξ. τηΐποτε.). 

ΧΧΧΠΙ. Καὶ ἐν ἐκκλησίᾳ] κἀν ἐν ἐχκλησια 4:2. ἐπὶ δίφρον] 
ἐπὶ διφρου τοό. ἐπὶ δίφρον--καϑιῶνται] α οὐπὶ ἱπτειτηθὴ. 68. ΑἸά. 

ὀλγφὴ δικας} δικαςὼν 48. Οομρ!. δυνάςου Αἰεχ.. ᾿καϑίξδνται] κλοιουν- 

ται (ἢ) 23. διανοηθήσονται] διανοῦνται 207. ἰδὲ μὴ ὅς. δὰ ἔῃ. 
σοπ}.} α τορό. δικαιοσύγην] τταιδειαν 23, ξ 5,1 τς, ϊς7, 248, 2:4, 
2οό, 307. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. π--Σηὰ εἔχγον 

ΧΧΧΙΝ. ᾿Αλλὰ κτίφμα] αλλα κτίσιν ςς, ας4.. ἀλλὰ κτῆμα 
ε 848. (οπρρὶ. οὐ δ παῦτῳς 248. (Ομ ].. τηρησᾶσι. 2:3, 307. 

Ἐρρρ τως ἐν ἐργασίᾳ τέχνης εν ἐργασιας τέχνη 206. τέχν"ς} τεχνὴ 308. 
τλὴν τὸ ἐπιδόντος) πλὴν τὸ ἐπιδιδοντος ςς, (ιςς. ζογ. ἐπιδιδαντος). 
1ς7ν) 248, 307. Οοτηρῖ. Αἰεχ. καὶ διανοεμένε] καὶ διανοαμενῳ 11, 

1ς5, 2.3. 

᾽ -ν 

1. πάντων ἀρχαίων] τσαντων ανϑρωπὼν 296, 308. ἐκφητήσει] 
Φ 

“ 

ΩΝ ἜἘᾶν ἐμμείνῃ ὄνομα καταλείψει ἢ χίλιοι, χαὶ ἐὰν ἡ όω ἐμποιεῖ αὐτῷ. 

τχφητηση 307. 

- γκαῖξοι έαμ)ος 

Ἔτι διαγοησϑεὶς 11. 12. 

ἀσχοληϑήσεται) ασχολισϑησεται 107. 
11. Διηγήσεις] διηγησιν 23,.ς 5, 1οῦ, τς») 1:7, 2.4, δοό, 30). Ὁ 

Οὐομρὶ. ΑἸεχ. συντηρήσει] -Ἐ σοφος (ἰηιετϊίη. αὖ 4]. τ2.} τού. συν- 

ΤἸρΡΉσῊ 397. ; ἕξ ονς 

111. ἐν αἰνίγμασι] εν δειγμασιν 207. : 
ΙΝ. ᾿Αναμέσον μεγιςάνων] ἀναμέσον μεγιξωὼν 23. ἕναντι ἡγου- “: 

ἘΝ ἔναντι ἡγδμενων 23, ςς, 1οὔ, 1ς7,) 2ς3,2 4) 296, 307. ΟΟμ]. ᾿ 

ὀφϑήσετα!] σοφισϑησεται 253. ἐπείρασε) διελευσεται 23. πέιρα-ὀ Τ᾽ 
μὰ, τοῦ. ἐπηρασεν (ἢς) 305. ἡ“ 

Υ. ὀρϑρίσαι πρὸς Κύριον] τρος Κυριον χγϑρισαι 248. ᾿οπιρῖ. 
τὸν τσοιήσ.} τρος τὸν τσοιῆσ. 348, (οπιρί. τὸ ςόμα αὐτὰ] κ'το τς, 

4:4, 307, 308. Αἴεχ., πρὶ τῶν: ὡμαρτίων. αὖτ} τερι ἀμαρτιὼν αὐ- 
τῶν τῷς. τρί τῶν ἐμαρτίων αὐτῆς. ΑΙά. 

ΥἹ, ᾿Εἂν Κύριος] ἐαν ὁ Κυριος ςς», τξς, 248, 307. Οοπιρὶ. Ἅϊεχ. 
ἐᾶν γαρ: Ἷ Κνριος τού, τς7, 206, 303. ϑελήσῃ] ϑελη 23, 248,.2-ς 7. 
Οομορὶ. ἐμπλησϑήσεται] ἐμπλησει αὐτὸν τού, 1 ςξ, 17, 296, 307, 
408. ΑΙεχ. «. ὠνομξδρήσει!} ἀνομξρισει 248. ΟΟπρ!. σοφίας. αὐτὰ] Ὧν 
α αὐτὰ Αἰά. Κυρίῳ] τω Κυριω 248. Οοπιρ. - ὙΠΗΝ 

ΨΙΙ. χκατευϑύνει] κατενϑυνεῖ ς ς» τού, 1 ς7- Αἰοχο. βελὴν αὖτ} β 
λ ἄυτα 2 (4. 
ΝΠ. Αὐτὸς ἐχφανεῖ ] αὐτος ἐκφαινει ΠῚ, Ἴ τξς, 1ξ7) 253ν206, 707. ι 

ΑἸά. Ιεχ. αντος ἐχφαινεις 3.03, διαϑήκης Κυρίου] τ. 1Π], ἀιδα- Ὁ 
σκαλιας αὐτα 3097. 4μ-. -΄. ; 

. ΙΧ. ἕως τῷ ἃ αἰῶνος] ργδεπαῖτς. και 56.) τού, τςξ, 157,348,243,24.4,. (᾽ 
296, 307. Οοιρὶ. Αἴεχ... ἐκ ἀποζήσεται] κα δκ 248. Οοιηρί.- Ῥίε- 
τοῖττ. καὶ ΑΙά. καὶ ὄνομα αὐτῷ] και το ονεμια αὐτῇ ιού, ιςς,) 248, 

307. Οοπρὶ. ΑἸεχ.. ζητήσεται) ζησεται 157. Ὰ “4 

Χ. διηγήσονται] διηγήσεται 23, 248, 253, 206, 307. ΟΟΙΏΡΙ δέ, ὦ 

ἡγείται τξςξ. διηγήσονται ἔϑνη] διηγησεται εϑνει (Ης) τού. ἥϑνη 
ΑΙά. καὶ τὸν ἔπαινον αὐτῇ α αὐτξ ς ς, 254- ἐξαγίελε!} ἐξαγίελ- 
λει τς ξς. εἐξαγίειλαι 253. 

ΧΙ. ᾿Εἂν ἐμμείνῃ] ἐῶν ἀναπαύσηται Αἴεχ. ὄνομα) τὸ ονομῶ 

αὐτῇ (το εἴ αντε ἰηζετϊη, δῷ αἷ. τ.) τοό. καταλείψει ἢ] κἀταλήψη 

Ἵ 
υ, 

ὍΝ 

Ἢ 



κεῷ, ΧΧΧΙΧ.᾿ 

ΣΟΦΊΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

13. ἐκδιηγήσομαι; χαὶ ὡς διχομηνίὰ ἐπληρώϑην.. Εἰσακέσατέ. μα. υἱοὶ ὅσιοι, χαὶ βλαςήσατε ὡς͵ ὰ 

14. δὸν φυόμενον ἐπὶ ῥεύματος ἀγρδ' Καὶ ὡς λίξαγος εὐωδιάσατε ὀσμὴν, χαὶ ἀνϑθήσατε ἄνϑος ὦ ὡς 

15. χρίνον' διάδοτε ὀσμὴν χαὶ αἰνέσατε. ὥσμα: εὐλογήσατε. Κύριον ἐπὶ πτᾶσι τοῖς ἔργοις. Δότε τῷ 

ὀνόματι αὐτὰ μεγαλωσύνην, χαὶ ἐξόμολογήσασϑε ἐν αἰνέσει αὐτῇ, ἐν ὠδαῖς χειλέων χαὶ ἐν χι- 

16. γύραις, χαὶ οὕτως ἐρεῖτε ἐν. ἐξομολογήσει, Τὰ ἔργα. ἰκυρίοι πάντα ὅτι χαλὰ σφόδρα, χαὶ. «τᾶν 

17. πρόςαγμα ἐν “λίξῳ ἀὐτξ ἕςαι, Πάντα Ὑδε. ἐν χαιρῷ αὐτῷ ζητηϑήσεται" ἐν. λόγῳ͵ αὐτϑ ἔςη ὡς 

18. ϑημωνία. ὕδωρ, χαὶ, ἐν ξήματι εύματος αὐτξ. ἀποδοχεῖα. ὑδάτων... Ἔν προςάγματι αὐτὰ στᾶσα ἡ 

ι9. εὐδοχία, χαὶ ἐκ ἕςιν ὃς ἐλχτ]ώσει. τὸ σωτήριον αὖτ. ᾿ Ἔργα, πάσης. σαρχὸς ἐγώκιον αὐτῇ, χαὶ ἐχ 

2ο. ἔς! χρυδῆναι ἄπὸ “τῶν ὀφϑαλμῶν αὐτῇ, ᾿Απὸ τῇ αἰῶνος εἰς τὸν αἰῶγα ἐπέδλεψε, χαὶ δϑέν ἐς! 

- 421. ϑαυμάσιον ἐ ἐγαγτίον αὐτᾶ, Οὐχ ἔςιν. εἰπεῖν, Τί τδτος εἰς τί τᾶτο; «σάντα γᾶρ. εἰς χρείας. αὖ- 

22. ΧΤΩν ἔχτιςαι.." . Ἢ εὐλογία αὐτᾶ ὡς ποταμὸς ἐπεκάλυψε, χαὶ ὡς χαταχλυσμὸς ξηραν ἐμέϑυσεν. 

3.24. Θὕτως ὀργὴν αὐτῇ ἔθνη χληρονομῆσει, ὡς μετέςρέψεν ὕδατα εἰς ἅλμην. Αἱ ὁδοὶ αὐτῇ τοῖς ὁσίοις 
9 ρ Φ ρω ’ ᾿ ᾿ « δ φὼ 3 ΡΝ 3 ρω . Μ9ΨΦ 

245. εὐθεῖαι, ὅτως τοῖς ἀνόμοὶς. σροσχόμματα. ᾿Αγαϑὰ τοῖς ἀγαϑοῖς ἔχτιςαι ἀπ᾽ ἀρχῆς, οὕτως. τοῖς 

6. ἁμαρτωλοῖς χαχά. . ᾿Αρχὴ πάσης χρείας εἰς ζωὴν. ἀνθρώπου, ὕδωρ, τοῦρ, καὶ σίδ χαὶ ἄλ 26. ἁμαρτωλοῖς εὐ Ἀρχὴ ἧς χρείας εἰς ζωὴν ανμρώπου, ὕδωρ, ττῦρ, χαὶ σίδηρος, χαὶ ἄλα, 
Ν ᾿ “͵͵.,.ΝΝ 4 ΕΠ. : ““ὦχψχ΄- - ὁ “ 

2). χαὶ σεμίδαλις πυρϑ, χαὶ μέλι, χαὶ γάλα, αἷμα ςαφυλῆς, καὶ ἔλαιον, χαὶ ἱμάτιον. Ταῦτα πάγτα 
“-" 3 δ: » 29 οὲ. “͵κ᾿,ε.. “ὦ ΄ 3 ᾿ινἊν ἊΝ, ».» 

.. 28. “τοῖς εὐσεδέσιν εἰς ἀγαϑα, ὅτως τοῖς ἁμαρτωλοῖς τραπήσεται εἰς χαχά. Ἕςι πνεύματ' ἃ εἰς ἐκ- 
» Νν 2 “ ιι:Σ». - ᾿ » ο΄ 3 ω ᾿ 

δίχησιν ἐχτιςαι, χαὶ ἐν ϑυμῷ αὐτῶν ἐςερέωσαν μάςιγας αὐτῶν" χαὶ ἐν χαιρῷ, φυντελείας ἰσχὺν 
2 ’ὔ’ ν Ἃ Ν “ ’ 3 . ἢ ρ᾿ -ς : 

29. ἐχχέεσι, χαὶ τὸν ϑυμὸν τῇ «ποιήσαντος αὐτὰς χοχάσουμσι. Πῦρ. καὶ χάλαζα χαὶ λιμὸς καὶ 9ά- 
’ ; ἀρ 3 3 »ν. 9.7] Ν ΗΝ Ν εὐ ΐ 

30. γάτος, πάντα ταῦτα εἰς ἐχδίκησιν ἔχτιςαι. - Θηρίων. ὀδόντες καὶ. σκορπίοι χαὶ ἔχεις χαὶ ῥομφαία 
31. ἐχδιχδσα εἰς ὄλεθρον ἀσεξεῖς, Ἔν τῇ ἐντολῇ αὐτῇ εὐφρανθήσονται, χαὶ ἐπὶ τῆς γῆς εἰς χρείας 

32. ὝΠΟ χαὶ ἐν τοῖς πὰ αὐτῶν οὐ παραβήσονται λόγον. Διᾶ τᾶτο ἐξ ἀρχῆς ἐςη- 

407. καὶ ἰὰν ἀναπαύσηται]. και εν παυσῆται ΠῚ, ςς, τού, τς}, 
254. 097. καὶ ἐὰν ἐμμείνη Αἴεχ.΄ Ἀ 
ΧΙ]. Ἔτι διανοηθεὶς} οτι διανοηϑεις ςς, το6. ἐκδιηγήσομαι) 

ἐχϑιηγησωμαι τξςς. ἐχδιηγηϑήσομαι ΑἸεχ, καὶ ὡς] οτ' ὡς 248. 
Οοπρὶ. καὶ ὼς 30). ἐἔπληρώϑην) ἐπληρωθϑήσαν τς. 

ΧΙΠ. Εἰσακέσατε) ργρεπρῖττ, εἰξυϊυ5, Περι χρειας τῶν ανϑρωπὼν 
τςς. ἙΕἰσακέσατέ μου] εἰσακεσεται (ἢς) μα 23. Εἰσακέσατέ μα 
ἃς. δὰ ἤη. οοπι. {ε4.] εἰσακέσατέ μου, καὶ ὡς ῥόδον πεφυτευμένον ἐπὶ 
ῥευμάτων ὑδάτων βλαςήσατε' ὡς λίδανος εὐωδίασατε ὀσμήν" καὶ εὐλο- 
ιγήσατε Κύριον ἐπὶ τὼ ἔργα αὐτῷ. ΟἸεπι. ΑΙεχ. Ρ. 216. υἱοὶ ὅσιοι] 

ὁὐ - ανιοι 248. Οοπρί. οἱ οσιοι 253. ἐπὶ ῥεύματος ὥγρϑ ἐπι βευματος 

ἀν: 43, τού, 1ζ7), 248, 2ς3, 2906, 307, 308. (οπῃρὶ. ΑΙεχ. 

ΧΙΝ. Καὶ ὡς---ὀσμὴν] α οἰππὶ ἱπιετιηεά. 248. Οοπιρὶ. και αν Λι- 
᾿δανος ενωδιωσετε (ἴοτ. εὐωσιασετε) οὅμην 308. χαὶ ἀνϑήσατε ἄνϑος 

καὶ ἄνϑησατε οσμὴῆν ανϑος 30). αἰνέσατε ἄσμα) αἰνέσατε δομα 
43. εὔλογ. Κύριον] εὐλογ. τον Κυριον 248, 307. ἐπὶ τοᾶσι τοῖς 

ἮΠ ἔργοις! Ἕαυτες 5, ιοό, ιςς, 1ς7, 248, 2ς4, 296. (οπιρὶ. ΑἸεχ. 

. ΧΡ. Δότε--αἰνέσει αὐτῇ]}ὀἩ καὶ ουπν ἱπιειτηθά. 248. Οὐοπιρὶ. τῷ 
Κῆ μ- ὀνόμ. αὐτῇ μεγαλωσ.} μεγαλωσ. τὼ ονομι. αὐτε τού. καὶ ἐξομολο- 

γήσασϑε] καὶ ἐξομολογησαται (ἴς) τςς, χαι ἐξομολογεισϑε. 253. 
ἐξομολογήσασϑε ἐν] ἰξομολογησάσοι (ς) ἐν 39). ἐν αἰνέσει αὖτ} 
αὐτῷ ΟἸεπι. ΑΙεχ. Ρ. 194. καὶ ἐν κινύραις] καὶ εν κινυρρι ςς. ἐρεῖ- 

.τὲ] λ 253: 
πλῆτο ΧΥΙ. πάντα ὅτι καλὰ) λοτι 248. (οπιρί, οτι καλα παντὰ 23. 

καὶ τᾶν πιρόςαγμα ] και τσὰν τὸ προραγμαὶ ἰιοό. ἕν καιρῷ, -Ἐ οὐκ 

ἐρῖν εἰπεῖν, τὶ τουτο; εἰς τί τοῦτο; ςς. αὐτῇ ἔςαι] -ἘΞ οὐχ ἐξὶν εἰπειν" 
ΠΗ τι τατος εἰξ τι τατο; 23, 68, τού, 1ξ7, 58, 254. (3ο8. υὲ νἱἀεἴυτ.) 

ΑΙεχ. -Ἐ εαάεπι, ργαπιο καὶ, ΑἸά. α ςς.- αὑτῇ ἐςιν" οὐχ ἐξὶν εἰ- 
πεῖν τι τετο, εἰς ((ογ. εἰ, ἧς νεγ. 21.} τὶ τουτο. 1ςς. -Ἐ δκ ἐςιὶν εἰπειν 
τι ττο ἐςὶ 248. ΟΟτρί. -Ἐ εκ ἐσξὶν εἰπεῖν τὶ τδ8το, εἰ οτι τᾶτο. 407. 

ΧΥῚΙ, Πάντα γὰρ] - ταυτὰ 248. Οοπιρί. ἐν καιρῷ αὐτὶ] εν 
καιρὼ αὐτῶν 248. Οομρί. Αἰεχ. Οἥρεη. ἷ. 56ο. (Οξ. νεσ. 21.) Ε 

“τ καιρον αὐτῶν 2 ς3. ἕξη] ἐςαι 68. ΑἸά. ὡς ϑημωνία] τ. τού. 
ματος αὐτῷ} ἴτ. 1ςς. κα αὐτῇ 254. 

ΧΥΤΠ. Ἐν προγάγματι αὐτὰ} ] ργδαῖ. ὅτι ΟἸεπι. ΑΙεκ. οσ. οἶϊ. 

πᾶσα ἡ εὐδοκία] -Ἐ αὐτα τς). πᾶσα εὐδοκία γίνεται ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1, 

' οἷ, ὃς ἐλατ]ώσει} οςις ἐλατίωσει τες. ἐλατΊωσις ΟἸεηι. Αἰεχ. . 

οἷς. τὸ σωτήριον αὐτῷ} ργαετηϊς. εἰς ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἶξ, 
ΧΧ. εἰς τὸν αἰῶνα] ως τὰ αἴωνος ςς, 2ς3. καὶ εὡς τε αἰῶνος 

254. ἐπέδλεψε] απεδλεψε τςς-. ἐϑὲν ἐςι ϑαυμάσιον) δὲν ἐςι ϑαυ- 
μᾶφον 55, τοό, τς), 2:3. 254. Αἴεχ. 

. 

4 
ὶ 

. . 

-ι  Ὃὃῤ-᾿᾿ΠΠ ει φ ῷ δ Ξ Ἢ 9 

ΧΧΙ. Οὐκ ἔριν εἰπεῖν) μὴ εἴπης Οτΐρεη. 1: ςόο. ΟΠ γίοίς, ἢ. 471. 
᾿ Ὑβοόάοτει. ἵν. 686. Τί τῶτο] -" εσὶν 248. Οοπηρὶ. διατί τῶτο 

Ομιγίοί. ν. 493- εἰς τί τῶτο] α 248. Οαπιρί. ἢ εἰς τι ττο 506. 
Οτίρεη. 1. εἷϊ. εἰ ἐςὶ τΈτο 307 “ς εἰς χρείας αὐτῶν] εἰς χρείαν αυτοις 

. ζξ, 2:4. εἰς χρειαν αυτῶν :σό, ϊ ξῳ, Γς7, 248, 206, 397. ̓Οοπιρὶ. 

ΑΙεχ. Οἡρεη. 1. οἷ. εἰς χρείαν αὐτῷ ΟἸἰμγίοί. 1]. εἶ. εἰς χρείαν 
Τμεοάοτει. 1]. εἶς. ἔκτιςαι] ἐγένετο Οἰμγίοῇ. Ὑπδεούοτεί. ἱ. οἷς. 

ΧΧΙΙ. καὶ ὡς] κα καὶ τς. 
ΧΧΠΙΙ. κληρονομήσει] κληρονομησδσιν γοὅ.᾿ ὡς μετέγρεψεν ἀξ; 

δὰ ἤη. οοιῃ.7 α "ἷῖς ΘΟΙΚΗΡΕ δὰ ἤη. Το. (4) τού, 5, 165, 157, 30ό, 

307, 308. ᾿ 
ΧΧΙΨ, τοῖς ὁσίοις εἰϑεῖαι] ὐϑμωὶ τοις οσιοις 248. Οὐΐδρι, 

προσκόμματα] προσκομμα τςξς, 307. 
ΧΧΥῚ. ᾿Αρχὴ] αρχῆς τξς. εἰς ζωὴν ἀιδρδκου]. εἰς ζωὴν αν- 

ϑρωπὼν τςς. εἰς ζωὴν αἰωνιον 253. ὕϑωρ---ὅλα] υδὼρ καὶ τὺρ και 

ο .»». 
ἀν το 

ζγγφν 4.2.5 “.. 

ΜΕΥ ΟΦ 

ΠΑ 

σιδηρος και ἀλες ςς, 24. ἤς, ηἰῇ ἅλας, Οοπ)ρὶ. Αἴεχ. ' ᾿Ξ} Ργδ- “5: 
αλλ, καὶ τος, ᾿ς 7, 248, 296, 307. ΟἸεπι. ΑΙεχ. Ρ. 416. καὶ σίδηρος} 
και σιδηρον 248. καὶ ἅλα] και αλας (ς ἱπτοῦ Ἰμ. δῷ αἱ. π}.) τοό, 248. 
ἄλλα τςς. καὶ ἄλλα 307. καὶ γάλα ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἷ, σεμί- 

δαλις πυρ5] σεμιδαλις πυρὸς 11], 30). ΑἸὰ. σεμίϑαλιν πυρξ ΟἸδῆι. 
ΑἸεχ.]. οἷ, πυρῶ] α τςς. τύυρος 296, 3ο8. καὶ μέλι, γαὶ γάλα) 
και γάλα, καὶ μελι τού, τς}, 248, 2 3, 307. Οὐοπιρί. καὶ γάλα) 
και αλα τςς. κα δῖος ΟἸει. ΑἸεχ. 1. οἷ. ᾿ 

ΧΧΝΙ]. εἰς ἀγαϑα]. λα εἰς 248. δῶρο τοῖς ἁμαρτωλοῖς) 
᾿ᾳὰ Τοῖς 2308. 

ΧΧΨΥΤΙ. καὶ ἐν ϑυμῷ ὅς. δὰ βη. σοῃ,. (4 α (Πιρρίεπίυν πα 
τηλτρ.. 8Ὁ 8]. πι.) τοό. καὶ ἐν ϑυμῷ αὐτῶν] κἂι εν ϑυμώ αὐτα (τού. 
τηᾶγ.) 157, 307. Ἐςερίωσαν) ἐξερεῶσε (τοό. πη.) ις7, 248. 
Οοπιρὶ. μαςιγας αὐτῶν] ργαπιῖτῖ, καὶ 307. καὶ ἐν καιρῷ] α και 
τού, τς}, 348, 307. Οοπιρὶ. ΑἸεχ.. τῷ ποιήσαντος αὐτὰς] τε΄ ποι- 
ἡσαντὸς αντὸν 248. Ὅροι αντε ποιήσαντος αὐτὰς 307. κοπαάσε- 
σι] σχεπασεσι 243: 

ΧΧΙΧ. καὶ χάλαζα] καὶ ἜΕ (48. πλᾶτρ. αἱ ἴῃ Εἀ.) οὐδ: 

:.» 

Οὐομρὶ. «και 307. καὶ λιμὸς] καὶ ϑυμος τςς. πᾶντα ταῦτα] ἴτ΄ ςς. 

ΧΧΧ. καὶ “σκορπίοι ] καὶ σκορπίων 254. ἐκδικσα] ἐχδικωσαι 

232. ασεξεῖς)} ασεξεσιν 23) 23. ] ' 55 
ΧΧΧΙ. Ἐν τῇ ἐντολῇ] ἐν τὴ ἀνατολὴ 248. Οὐμιρὶ. καὶ ἐπὶ--- 

ἐτοιμασϑήσονται] α οὐπὶ ἰηϊεττηεά. 4ς3. καὶ ἐπὶ τῆς γῆς] και ἐπι 
᾿ τοῖς ἔργοις τξς. .α Χαι 307. εἰς χρείας} ας χεῖρας Π]Ι. Οοιρρὶ. 

ἐτοιμασϑήτονται) ἐτοιμασϑήσωνται τξς. καὶ ἐν τοῖς καιροῖς] α τοῖς 

ςς» 1ού, τς, 157, 248, 307. Οοιηρὶ. ΑἸεχ. 



“Ὁ 

᾿ἤμερᾷ.307. 
᾿μητερα σάντων 248. (οπηρὶ. 

“τος 4157. ΑΙδχ, 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

εἴχϑην, χαὶ διένοήϑην, χαὶ ἐν γραφῇ ἀφῆκα. Τὰ ἔ ἔργα Κυρία πάντα ἀγαθὰ, καὶ πᾶσαν χρείαν 

ἐν ὥρᾳ αὐτῆς χορηγήσει. Καὶ ἐχ ἔς!τν εἰπεῖν, Τϑ8το τᾶτε -πονηρότερον, “σάντα γὰρ. ἐν χαιρῷ εὐ. 

δοχιμησήσεται. Καὶ γῦν ἐν πάση ἘΡι α χαὶ ςόματι ὑμνήσατε, χαὶ εὐλογήσατε τὸ ὄνομα Κυρίς, 

ΑΣΧΟΛΙΑ μεγάλη ἔχτιςαι παντὶ ἀνθρώπῳ, χαὶ γὰρ βαρὺς ἐ ἐπὶ υἱὲς ᾿Αδᾶμ, ἀφ᾽ ἡμέρας ἐξόδι 

ἐχ γαςρὸς μητρὸς αὐτῶν ἕως ἡμέρας ἐπὶ ταφῇ εἰς μητέρα “Πἄγτων. Τὰς διαλογισμὰς. αὐτῶν χαὶ 

φόξον χαρδίας, ἐπίνοια προσδοκίας, ἡμέρα. τελευτῆς. ᾿Απὸ χαϑημένου ἐπὶ δ ρόνου ἐ ἐν δόξῃ, χαὶ 

ἕως τεταπεινωμέγου ἐν γῇ χαὶ σποδῷ" ᾿Απὸ Φορᾶντος ὑάχινϑον χαὶ ςέφανον, χαὶ ἕως. πὐρβαλλος 

μεν ὀμδλινον' Θυμὸς καὶ ζήλος χαὶ ταραχὴ χαὶ σάλος χαὶ φόδος᾽ ϑαγάτου χαὶ μηνίαμα χαὶ 

Ἐριῶρ χαὶ ἐν χαιρῷ ἀναπαύσεως ἐπὶ χοίτης ὕπνος γυχτὸς ἀλλοιοῖ. γνῶσιν αὐτ8, Ὀλίγον. ὡς δὲν 

ἐν ἀναπαύσει, χαὶ ἀπ᾿ ἐκείνου. ἐν. ὕπνοις ὡς ἐν ἡμέρᾳ. σχοπιᾶς, τεϑορυδημένος ἐ εν ὁράσει χαρδίας 

αὐτθ, ὡς ἐχπεφευγὼς ἀπὸ προσώπε πολέμα. Ἐν καιρῷ σωτηρίας αὖτ ἐξηγέρϑη, χαὶ ἀποϑαυ.. 

μάζων εἰς ἐδὲ ἐδένα φόδον. Μετὰ “σης σαῤκοὲ ἀπὸ ἀνϑρώπου ὁ ἕως χτήνους, καὶ ἐπὶ ὁμαρτωλῶν 

ἑκ]απλάσια α πρὸς ταῦτα. . Θάνατος χαὶ αἷμα καὶ Ἔρις χαὶ ῥομφαία, ἐπαγωγαὶ, λιμὸς χαὶ σΐγ-.. 

τριμβα χαὶ μάειξ. - Ἐπὶ τὸς ἀνόμους ἐχτίσϑη ταῦτα “πάντα, καὶ δι᾿ αὐτὰς ἐγένετο ὃ χαταχλυ-ὄ 

σμός. Πάντα ὅσα ἀπὸ γῆς εἰς γὴν ἀναςρίφει; χαὶ ἀπὸ ὑδάτων: εἰς ϑάλασσαν ἀναχάμεῆει. Πᾶν 

δῶρον καὶ ἀδικία ἐξαλειφϑήσεται, χαὶ σίςις εἰς τὸν αἰῶνα ςήσεται. Χρήματα ἀδίχων ὡς ποτα: 

μὸς ξηρανϑήσεται, χαὶ ὡς βροντὴ, μεγάλη ἐν: ὑετῷ ἐξηχήσει. Ἔν τῷ ἀνοῖξαι αὐτὸν χεῖρας, εὖ. 

φρανδήσεϑαι; ὅτως οἱ «αραδαίνοντες. εἰς συντέλειαν ἐχλείψεσιν. Ἕχγονα. ἀσεξῶν οὐ σληϑύνει 
χλάϑδες, χαὶ ῥίζαι ἀκάϑαρτοι ἑ ἐπ᾿ ἀκροτόμου πέτρας. Αχει ἐπὶ παντὸς ὕδατος χαὶ χείλες τῦ- 

ταμ. σρὸ παντὸς χόρτου ἐκτιλήσεται" Χάρις ὡς πσαράδεισος ἐν εὐλογίαις, χαὶ ἐλεημοσύνη εἰς 
τὸν αἰῶγα διαμένει. Ζωὴ αὐτάρχες ἐργάτου γλυκανθήσεται, χαὶ ὑπὲρ ἀμφότερα. ὃ εὑρίσκων ϑη- 

σαυρόν. Τέκνα χαὶ οἰκοδομὴ πόλεως ςηρίζουσιν ὕ ὀνομᾶ, χαὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γυνὴ ἄμωμος λογί- 

ζεται. Οἶνος χαὶ μεσιχὰ ἐφ βινθσι χαρδ αν, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ἀγάπησις σοφίας. Αὐλὸς χαὶ 
ψαλτήριον ἡδύνεσι μέλι, χαὶ ὑπὲρ. ἀμφότερα γλῶσσα ἡδεῖα. Χάριν χαὶ χάλλος. ἐπιδϑυμήδει ὁ ὃ 
ὀφθαλμός σα, χαὶ ὑπὲρ ἀμφότερα χλόην σπόρου. Φίλος χαὶ ἑταῖρος εἰς χαιρὸν ἀπαντῶντες, χαὶ 

ὑπὲρ ἀμφότερα γυνὴ μετὰ ἀνδρός, ᾿Αδελφοὶ χαὶ βοήϑεια εἰς χαιρὸν θλίψεως, καὶ ὑπὲρ ἀμφό- 

ΧΧΧΙ. ἀφῆκα] ἀφηχαᾶν τξξ. 
ΧΧΧΙΙ͂Ι. πᾶντα ἀγαϑὰ] παντα τὰ ἀγαϑα ιοῦό, Ν 207. 

Οομρί. ἐν ὥρᾳ αὐτῆς] ἐν καιρὼω αὐτης 248. Οοπιρὶ. 
ΧΧΧΙΝ. εὐδοκιμηϑήσεται) δοχιμασϑησεται ςς, 254. εἀὐρωμ: 

σεται ΑἸοχ. 

Χ.. ταῦτα σαντα] ἴτ. 23, τξςς, 307. ΑΪςχ, 
δια τατὲς 3. λχᾶι τς 

ΧΙ. ἀναςρίφει) ἀναφρεψει 11]. 
᾿ΧΙ]Π]. καὶ ἀδικία] καὶ αδικα τςς, 307. 

οοπι.7 α 390). καὶ στίςις εἰς] καὶ τί εἰς ΑΙά, 
ΧΠΙ. ἐν ὑετῷ] α τού, εν υετοις 248. (πρὶ. 
ΧΙΝ. αὐτὸν] αὐτῳ 307.. χεῖρας) χερᾶ τςξ. 

καὶ τιΐςις ἄτο. τὰ ἔῃ. 

1. ἐκὶ υἱὸς ̓Αδαμ] ἐπι νιοις Αδαμ τού, τς), 2οό, 3.98. μητρὸς 
αὐτῶν] μητρος αὐτῇ τῷς. “Ἕ ἀπαντῶν 3.08. ἕως ἡμέρας} εὡς εν 

, ἕως ἡμέρας ᾶτο. δὰ Άη. σοπ.} ἀβν ἐπιγροφης ἡμέρας εἰς 

ἐπὶ ΕΤΟΡΙ ἐπιταφῆς ΠῚ. ἐπιςροφῆς 

εὐφρανθήσεται] 

ρανϑησεται 23. -Ἐ ελάειη, οὐῃὶ ἐξαὶ ΡΓῸ ςήσεται, 253. εἰς συντε- 
ΣΤ εἰς 2.4. ἐκλείψεσιν) ακϑλιψεσιν 1Π. 

ΧΡ. ἜἜχγονα] εγίονα.307. ᾿οὐ τληϑύνει] καὶ τοληϑυνεῖ τού, τς}, 

καὶ δὶ αὐτὲς καὶ ᾿ 

ΚΕΦ, ΧΧΧΊΧ, 

ἀνρεν ἀμοοι μος 

Ἔ και τιρις εἰς τὸν αἰωνὰ φησεται" χρηματα ὥδικὼν ὡς ὥόταμος ξη- ΓΔ 

ΠΠ καὶ “φοζος καρδιας 307. 

ἐδ ΠῚ. ἐν δόξῃ] ἐνδοξε ΠΙ, 43, ςς, τοό, 187, 253) 254) αοό, 307, 
᾿408. δοξης 248. Οοπρί. καὶ ἕως] ὡς 11]. 

Ἢ. Τὰς διαλογισμὰς] διὰ λογισμὲς ᾿ ἘΞ καὶ φόξον καρδία] 

ἡμέρα] ἡμερας τῇς. ΑἸεχ, 

ΙΝ. ὑάκινθον] νακινϑινον 1Π1,23, ςς») τού, 1 ς7, 248, 307. (οπρὶ. 
καὶ ςίφανον)] 30. 

Ν. καὶ ταραχὴ] α και 248. Οοπιρί. καὶ μηνίαμα] καὶ μηνις 

45» τς, 244. καὶ μήνιμα τού, 1ς7ν 253, 307. ΑΙεχ. καὶ μιμημα 
248. (οἴηρ]. καὶ μηνισμα 108. - 

ΥἹ. ἐν ἀναπαύσει) -᾿ ἐξαι τς, 254. ἐν ἡμέρᾳ σκοπιᾶς] εν ἡμε- 
βαις σκοπιὰς 248. (σαρὶ. ἐν ὁράσει) εν ϑρασει. 206, 30), 3208. ὡς 

ἐκπεφευγὼς] ὡς ἐχφυγων 248. Οομηρί. ὡς σεφευγὼς 308: 
Ν]]. αὐτῷ] ρείπιο αὐτω, οοττ. υἱ ἱπ ἘΔ. 1ςξ. ὐῶν ἐξεγε- 

ρων (υἱ νἱ]άετιιγ) ἢς οοττ. τς ς. 
ΝΠ. Μετὰ πάσης σαρκὸς} λα σαρκὸς ΑἸά. 

λὼν] καὶ ἐπι ἀμαρτωλω τοῦ, 17, 307. 
τςς. ἐπ]απλασιον 207. 

ΙΧ, καὶ αἷμα) ροπὶϊ ΡοΙ ρομφαια 548, 2ς3. (πρὶ. 
γαὶ] και απαγωγαι (και ἵπτεγ 1ἴπ. 80 αἱ. τη.) τοό. λιμὸς] καὶ λι- 
μος ςς. λιμὸς ὅς. δὰ ἔπ. ςοπ).} λκξ καὶ συντριμματος χαὶ μαςι- 
γος 248. ΓΟ ΟπΡΡΙ. 

καὶ ἐπὶ ἁμαρτω- 

ἑπ]απλάσια) ἐπ]απλασιως 

ἐπαγω- 

254. Οομρί. ΑΙεχ. ἐπ᾽ ὠκροτόμε πέτρας] ἐπ᾿ ἀκροτομᾶς πετρᾶς 23. 
ΧΥῚ. ἴΑχει] αρχει 23. ἀρχι- 45. χει (ἴῃ πιᾶγρ. δὺ αἱ. ἢ. 

τεϑνηχεν) τοῦ. ΑἹ]ά. αχ! 157» 354- ΑΙεχ. αχὴ 248, 307). Οὐπρὶ. 
ἀρχῇ 296, 308. καὶ χεΐλους ποταμϑ] καὶ χείλη τύταμου τού. 
καὶ χεῖλος σοταμὰ ΑΙεχ, τρὸ τουαντὸς χόρτα} πρὸς τσαντος χορῦε 
2.4... ἰκτιλήσεται] ἐκπλῆσεται 23. 

ΧΥΤΙ. ἐν εὐλογίαις] συν ευλογιαις 248. Οομρρὶ. 

μενεῖ τού, 307. 
ΧΥ͂ΠΙ. ἐργάτου) ργαπεῖε. καὶ ἴῃ ἰυζε πηΐποτε Αἴεχ. 

ἀμφότερα ὁ ὁ εὐρίσκων] ὑπερ αμφοτερας ευρισχων Π|. 
ΧΙΧ, καὶ ὑπὲρ ὅτο. τὰ ἤπ. οοπι.} αὶ γ4}: Οομρὶ. αὐ α 

ἘΛΟΎΕΤΟΣ 307. : “ 

ΧΧ. ἀγάπησις σοφίας] αγαπησεις σοφιᾶν 23,.30).Ό ΄ἀτ ἜΠ 2ἢ 

ΧΧΙ. μέλῃ! μελη 23γ (τού. Ρεΐσιο μελι υἱ ν] Δεῖυτ) 1 57, τ 2ζ3) 6.. "ἢ 

307. Οοπιρὶ. ΑΙ4. Αἰεχ. τὰ μελη 206. ᾿ϑ 7" τρ 

ΧΧΙ]. ὁ ὀφθαλμός σου) οφϑαλμος 23) ξεν 15, 197» 248, 206. 
(οπιρί. Αἰεχ. ἃ σα τοό, 2 54: Λ ὁ 253. . αλόην) ΧΡ 2οό, (᾿, ̓  

307. 
ΧΧΠΙ. καὶ ἐπαῖρο και ἕτερος 1 ζ- 
ΧΧΙΨ, ῥύσεται] ρνεται 111, (23. ἴοτ. ρυετε) τού, τςς, 157» δ, 

307, 308. . 

διαμένει δια- 

ὑπὲρ 

, 



ΣΟΦΙΑ ΣΕΊΙΡΑΧ. 
ΚΕΦ. ΧΙ, 

25. 

26. 

27. 

“δ. 

29. 

30. 

ἐῃ- 

-Ἢ 
᾿ 
ι..-.- 

Ἐπεῖ; 

ΣῊ. 

. 3 “΄: .φρ΄.΄’ : .. » 3 ᾽ ᾿ Δ ᾿ ς : τερᾶ ἐλεημοσύνη δύσεται. Χρυσίον χαὶ ἀργύριον ἐπιςἥσουσι πόδα, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα βελὴ εὐ. 
“μ6 ’ : νι»... »"»" ΚΕ ᾽΄. ν᾿ .. ’. ΄’ μ 4: »Σ͵ἦ δοκιμεῖται. Χρήματα καὶ ἰσχὺς ἀνυψώσδαι χαρδίαν, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα φόξος Κυρία" οὐκ ἔς: 

΄ 2 “2 Ἃ΄ 3 ΟΦ. ΕῚ 5 νμο ᾿ς ᾳ ᾿ ᾽Ζ΄ ς , , Φόξῳ Κυρίου ἐλάτ]ωσις, καὶ ἐκ ἕςιν ἐπιζητῆσαι ἐν αὐτῷ βοήϑειαν. Φόξος Κυρίδ ὡς παράδεισος 
2 ’ “ἐπ ων 4 Υ » 9 ’ ξ΄ ρὸ εὐλογίας, καὶ ὑπὲρ πᾶσαν δόξαν ἐχάλυψαν αὐτόν. Τέκνον, ζωὴν ἐκαιτήσεως μὴ βιώσης, χρεῖσ-- ᾿ ͵ 2 “,.Ὧ 3 ρϑ .Ψ' Μ Α : ὦ Ξ ὅν. Ὁ σον ἀποσανεῖν ἢ ἐπαιτεῖν. ᾿Αγὴρ βλέπων εἰς τράπεζαν ἀλλοτρίαν, οὐκ ἕςιν αὐτῷ ὁ βίος ἐν λο-. 

ων “ 3. Ζ΄ . “" - 2 ΕῚ ᾽ὔ . . γισμῳ ζωῆς, ἀλισγήσει τὴν ψυχὴν αὐτῇ ἐν ἐδέσμασιν ἀλλοτρίοις" αγὴρ δὲ ἐπιςήμων χαὶ πεεπαΐ. 
Ζ΄ ΄ 2 Ζ 5. τ ᾿ ΄ , 9. " “ δευμένος φυλάξεται. Ἔν ςόματι ἀγαιδᾶς γλυχανϑήσεται ἐπαίτησις, χαὶ ἐν χοιλίχ αὐτῷ ἐνρ 

χαήσεται. ὦ ἃ “᾿;-. ᾿ Ὰ 

᾿ " ς ΄ 3 3 ᾿ ρὰ » “ὁ Ὁ) ΘΑΝΑΤΕ, ὡς αιχρῦν σὰ τὸ μνημόσυνόν ἐςιν ἀνϑρώπῳ εἰρηνεύοντι ἐν τοῖς ὑπάρχεσιν. αὐτῷ, 
2 Νν 2 2: ὲ ν, Σ)ἷ Ζ 2 "“, ; ΠΣ . , ΄ : ἀνδοὶ ἀπερισπάςῳ, καὶ εὐοδεμένῳ ἐν ππᾶσι, καὶ ἔτι ἰσχύοντι. ἐπιδέξασϑαι τροφήν. ἾΩ ϑάνατε; 

΄ Ν 4 ΝΣ ϑ , 3 ΄ Ν 9 “ 3 δε. » ͵ 5 ᾿ ᾿ χαλὸν σὰ τὸ χρίμα ἐςῖν ἀγϑρώπῳ ἐπιδεομένῳ χαὶ ἐλασσεμένῳ ἰσχύϊ, ἐσχατογήρῳ, χαὶ περιαπω- 
΄ Ν ΄ ν 2 “ ν » ΄ - ᾿ μένῳ περί πάντων, χαὶ ἀπειίϑδδντι, χαὶ ἀπολωλεχότι ὑπομονήν. Μὴ εὐλαξᾷ χρίμα ϑανάτε" μγή- 

᾿,) ΕῚ ἴω - ᾽. Α ὶ 3 σϑητι προτέρων σου χαὶ ἐσχάτων, τᾶτο τὸ χρίμα παρὰ Κυρία πσάση σαρχί. Καὶ τί ἀπαναΐνη 
3 2 ζά ξδῪὄκ Κὅ 5, ’ ε ες δ ᾿ δ ἰδ - ’ ἐν εὐδοχίᾳ ὑψίςου ; εἴτε δέχα, εἴτε ἑχατὸν, εἴτε χίλια ἔτη" ἐχ ἔςιν ἐν ἄδε ἐλεγμὸς ζωῆς. Τέκνα 

,, Ἡ ’ ε φ ᾿ ᾿ “ὃ βδελυχτὰ γίνεται τέχνα ἁμαρτωλῶν, χαὶ συγαναςρεφόμενα παροιχίαις ἀσεξῶν. Τέχνων ἁμαρτώ- 
λῶν ἀπολεῖται χληρονομία, καὶ μετὰ τῇ σπέρματος αὐτῶν ἐγδελεχιεῖ ὄγειδος. Πατρὶ ἀσεξεῖ μέμ-: 

Ν ΄ ΄,ι δι Ξ2Ξ.ϑΆ  Ἀκ 3 δ ΄ 2. Ν ε μ»μ » 3 ρο Ψ 932 ’ ὴ ΄ ψεται τέχνα, ὅτι δὲ αὐτὸν ὀγειδισϑήσονται. Οὐαὶ ὑμῖν ἄνδρες ἀσεξεῖς, οἵτινες ἐγχατελίκετε γό.- 
! “ξεως Ν »" ; ΄ - ΄ ᾿ μὸν Θεδ ὑψίςβ. Καὶ ἐὰν γεννηϑῆτε, εἰς χατάραν γεννηϑσήσεσϑε" χαὶ ἐὰν ἀποθάνητε, εἰς χατ-: 

ζ 

ως 

΄ 9 9 .᾽ Φ ,Σ “- 9 “ 2 ΄ ᾿ Ψ 3 “ ;» κ ΄ » ἄρᾶν Μερισ ησεσνε. Παάντὰ οσα᾽ ἐχ γ4.1Ὁ εἰς γῆν ἀπελευσεται" ὈΤως ασεξεῖς αἴτο ζαταρας εἰ ,νο 

,. ἀπώλειαν. Πένϑος ἀνθρώπων ἐν σώμασιν αὐτῶν, ὄνομα δὲ ἁμαρτωλῶν ἐκ ἀγαϑὸν ἐξαλειφϑῆσε-. 
ται: ᾧρόντισον περὶ ὀνόματος, αὐτὸ γάρ σοι διαμένει, ἢ χίλιοι μεγάλοι ϑησαυροὶ χρυσίου. 
᾿Αγαϑῆς ζωῆς ἀριϑ μὸς ἡμερῶν, χαὶ ἀγαθὸν ὄνομα εἰς αἰῶνα διαμένει. παιδείαν ἐν εἰρήνη συντη-- 

, ρήσατε τέχνα, σοφία δὲ χεχρυμμένη χαὶ θησαυρὸς ἀφανὴς, τίς ὠφέλεια ἐν ἀμφοτέροις ; Κρείσ-. 
σων ἄγϑρωπος ἀποχρύπ]ων τὴν μωρίαν αὐτᾷ, ἢ ἄνθρωπος ἀπακρύπ]ων τὴν. σοφίαν. αὐτῶ, Τοιγα-- 

δῷ » ΄ δυ"“"ς “ -ς-Ξ», ΄ 3 ΄ 3 ἰὴ 9 ΄ ΄ . Α, Ν, 3 ὦ βδν εὐτρᾶπητε ἐπὶ τῷ ρήματι μδ' οὐ γὰρ εςι “σᾶσαν αἰσχύνην διαφυλάξαὶ χαλὸν, χαὶ οὐ πτάντα 
᾿ --ὦ......-«.ὄ...-.  ω 2 Ζ΄ 3 ρ 9 ΄ ΣΝ Ν Ν ΙΝ Ν᾿ ὶ 7 ὝἝ»» ν -ε πᾶσιν ἐν πίςει εὐδοχιμεῖται. Αἰσχύνεσϑε ἀπὸ πάᾶτρος χαὶ μητρὸς περί «πορνείας, χαὶ ἀπὸ ἡχε- 

͵ 

ΧΧΥΝ. Πόδα] πολιν 207. βελὴ] γυνὴ ςς. 
ΧΧΨῚ. ἀνυψώσεσι] ὑψεσιν 23. ανυψεσι ςς, 24, 2ού, 307, 308. 

ΑΙεχ. Εγαίμπι ἰπ Οοάϊοε τς ς. φόδῳ Κυρία] φοδος Κυριε 23. ῥγῶ - 
πτξ, ἐν ς, τού, τς, 1:7, 248, 253, 307. Οοτηρί. ΑΙεχ.. ἐπιφητῆ- 
σα! } ζητῆσαι 248. (οπρί. ἐν αὐτῷ βοηϑείαν] εαυτω βοηϑειαν “48. 
(ομρ]. εαυτῳ βοηϑειας 2 ς3. 

«τ ΧΧΥῚΙ. ἐκώλυψαν] ἐκαλυψεν ςς, τού, τς}, 248, 2ς3,) 254, 296, 
307. Οοτηρὶ. ΑἸεχ. Ἂ ᾿ 

ΧΧΥΤΙΙ. ἐπαιτήσεως} τττωχειας τηᾶγρ. δὉ αἱ. τη. 1ού. 
σον} κρεισσον γὰρ τοῦ, 1ς7, 254. 

ΧΧΙΧ. τράπεζαν ἀλλοτρίαν] ἴγ. 248. (οπηρ!. ἐκ ἔριν---ζωῆς] 
ὅκ ἔχει βιον ἐν λογισμὼ ξωης 248. ΟομρΙ. αὐτῷ ὁ βίος] αὐτω ὁ 
βιος 3.98. τὴν ψυχὴν] κα τὴν τού, τξς, 1ς7,) 248, 253. Οσηιρὶί. 
ΑΙοχ. ; 

ΧΧΧ, ἀναιδὲς] αἰδας (1π πιατρ,. δ αἱ. τι. ἐντροπὴ αξιος) τού. 

κρεῖσ- 

Ι, τὸ μνημόσυνόν ἐςιν] α ἐξὶιν 448. (ὐοπιρί. εἰρηνεύοντι] εἰρηνευ- 
ϑητε τςς. ἐν τοῖς ὑπάρχ. αὐτΒ] ἐν τοῖς ὑυπαρχ. ἀὐτῳ 24) 307. 
ἀνδοὶ ἀπερισπαάςῳ] ἀνδρι εὐπρεπεγατω 23, 4“᾽΄ξ3. 
δεχεσϑαι τςς. επιδεξεσϑαι 2:4. τροφήν] τροφης 307. 

11. καλόν σου} ὡς κᾶλον σου 253. τὸ κρίμα] τὸ μνημόσυνον 
καὶ τὸ χριμῶ 1ςς. τὸ μνήμοσυνον 307. ἔλασσεμ. ἰσχύϊ] ἐλασσεμ. 
ἐν ἰισχυὶ τς, 1ς 5,17, 307, 308. ΑΙεχ. ἐσχατογήρῳ] ἐσχάτῳ γηρω 
“οό, 3907. ὑπομόνην] ργοετηἶττ. τὴν 248. Οοπῦρὶ. 

11. προτέρων σου καὶ ἐσχάτων] ττροτέρῳ σου καὶ ἐσχάτῳ ΑἸά. 
τῦτο] τατο γαρ 248. Οοπιρ. τὸ κρίμα τραρὰ Κυρίου] κριμα Κυριου 

τ ἀζωος. 155. α τὸ, 253, 206, 307, 308. παρὰ Κυρίε πάση σαρκί ] σὴ σαρκχι 
έ παρὰ Κυριου 248. (ομρρὶ. 

ΙΥ. ὠπαναίνῃ] ἀπερχετε ἢς; πηᾶγρ.. ΔΌ 8]. πὶ, τού. 

ἐν ἐυδοκιαις 23. ἐν δε] ἐν αδὴ τού. 
ΟΥΨ, Τέκνα βδελυκτὰ]} τεκνα βδελυρα 43, ςς, τςς, 1ς7, 248, 2ς3, 

νο:. Υ. δὰ 

ἐν εὐδοκίᾳ] 

... 248. (ουρί. 

ἐπιδέξασϑα!ι) επι-- 

254) 307. ΟΟἸΉΡΙ. ΑἸεχ. τεχνὰ ἀμαρτῶλα τού. τέχνα βδελυγμα 
206, 3ο8. τεαροικίαις] ἐν ευδοχιαις 23. ἐν ἀμάρτιαις ςξς, 2.4. εὑ- ᾿ 
δοχκιαις 2ς3. 

ΝΙ. Τέκνων] τέκνον τςς. 
χιζει 248. (οὶ. 

ΝΊΙ. τέκνα] τι κακα 23. δ᾽ αὐτὸν] δὲ αὐτων τξςς. 
ΥἼΠΙ. ἐγκατελίπετε] ἐγκατελειψατε ((οτ. ἐγκατελειπατε) 408. 

ἐγκαταλείπετε ΑΙεχ. Θεξ ὑψίςου] ττ. τς ξ. α Θεξ 248. Οομπρὶ. 
Ἢ ἐὰν γὰρ τοληϑυνϑῆτε, εἰς ἀπώλειαν, ἴῃ ς παγαῖς, τίποτε ΑἸοχ. 
ΠΧ, Καὶ ἐὼν---γεννηϑήσεσϑε! Βαρεῖ ἰῃίογ ὕποὸς Αἰεχ. Καὶ ἐὰν. 
Ὑεννηϑῆ τε} ἐᾶν γαρ τληϑυνϑητε εἰς ἀπώλειαν, καὶ ἐᾶν γεννήϑητε 
248. Οοπιρὶ. κα και 253. καὶ ἐὼν ὠποϑάνητε] καὶ ἐεαν ἀποϑανειτε 
307. 

Χ, ἅτως ὠσεδεῖς ὅζο. δὰ ἔπ. οοῃ).}] α 296, 2ο8. ἀπὸ κατάρας] 

ἐνδελέχιεῖ } ἐνδελέχισει 1 ς). ενδελε- 

ἁμαρτωλῶν] αἀνϑρωπὼν 
ἐκ ἀγαϑὸν] εκ ἀγα. 

ΧΙ. ἐν σώμασιν] εν σωματι 1 ςξς, 307. 
248, 307. (ΠΊῚΡΙ. παρεῖ ἱπίεγ πποος ΑἸςχ. 
ϑὼν τςς, 308. 

ΧΙ]. αὐτὸ] αὐτω τς ς. διαμένει] διαμενεῖ (ἢς ἰπῆα) τοῦδ. ᾿ ἢ 
χίλιοι μεγάλοι ϑησαυροὶ] ἢ χιλιοι ϑησαυροι μέγαλοι 448. (οπιρὶ. 
μεγάλοι ϑησαυροὶ) α μεγάλοι το6. ἔγ. 23. 

ΧΙ]. ᾿Αγαϑῆς ζωῆς] ἄγαϑης ριζης ξξ. ὠριϑιμὸς ἡμερῶν] 

ἀριϑμος ἡμῶν 307. εἰς αἰῶνα] εἰς αἰωναξ 448. Οοπηρὶ. 
ΧΙΨΝ, σοφία δὲ κεκρυμμένη] α δὲ 248. Οοηηρὶ. 
ΧΥ͂. Κρείσσων] κρεισσον 1ς7, 307. 
ΧΥῚ. ἐντράπητε] ἐντραπήσεται 248. ΟΟτηρΙ. ἐντῥαπηται 308. 

τᾶντα πὰσιν) παντάπασιν ((ο), ςς, τού. ΑἸά. τανταὰ τοις τσασιν 
248. Ο(οηνρὶ. τὸς 

ΧΥ͂ΙΙ. ἀπὸ ἡγεμένου καὶ δυνάςου} ἀπο δυναςου καὶ ἡγαμενου ςς, 
2ζ4. δυνάςου] δικαςον 30}. 
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ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. ͵ 

ΚΕΦ. χη. ᾿ ᾿. 3 Ἃ "“ “,,χ,ἍἬχἌἊω»Ἅ» " : ᾿ 

μένου χαὶ δυνάςου “ερὶ ψεύδες, ᾿Απὸ χριτ χαὶ ἄρχοντος “περὶ πλημμελείας, ἀπὸ συναγωγῆς 18. 
ΕΣ , “ ν.. . κα ἐοτς ΄ ' ΣΝ ἫΝ ᾿ 

χαὶ λαξ περὶ ἀνομίας, ἀπὸ χοινωνᾶ χαὶ φίλδ περί ἀδικίας, Καὶ ἀπὸ τόπε ὃ παροικεῖς. Ζερὶ χλο- το. 
ν δὼ Ἢ ᾿ .“μ͵Σ ν᾿  φ. 3 “ο ) »γ)νΨ : Ν ἐπὶ ᾿ 

τῆς, χαὶ ἀπὸ ἀληϑείας Θεᾶ χαὶ διαϑήχης, χαὶ ἀπὸ πσήξεως ἀγχῶγος ἐπ᾿ ἄρτοις, ἀπὸ σχοραχισμᾷ 
7 , . -ω 2. Ν ϑ ΄ Ἧ ἣϑ ΟΝ 6 “- οὐ ςΝ “ Ζ΄ . Η 

λχψεὼς χαι δόσεως, Και ἀπὸ ἀσπαζομένων σε ερι σιωπῆς, ἀπὸ οράσεως γυγαιίχος ἑταίρας, Καὶ 
9 

20. 21, 
-ς “-. “- ΄ [εν ΣΝ Ὁ Ζ (δ Ὶ δόσει νι σιν ΄ 

απο αποςροφης «“ροσωτοὺ συγίενδᾷ, ΑΖΤῸ αφαιίρεσεως μερί ος Χαὶ Οοσεωζςζ, χα! ΤῸ Χχαταγοησεῶς 
΄ ’ 3 Ὅ0 σι Ἂς ,ῳῚὯΙρ» “: ῳ: τῷ ᾿ 

γυναικὸς ὑπάνδρε, ᾿Ατὸ περιεργείας παιδίσκης αὐτϑ, χαὶ μὴ ἐπιςῆς ἐπὶ τὴν χοίτην αὐτῆς, ἀπὸ 22. 
. ᾿., ’ ; οι ᾿ δῇ ν2 Ζ΄ 

φίλων “περὶ λόγων ὀγειδισμξβ, χαὶ μετὰ τὸ δᾶγαι, μὴ ὀνείδιζε. 

, - ͵ὔ 2 ων ".,. » 3 7 ᾽ Ξ Ζ ς 5 

ΑΠπο δευτερώσεως χαὶ λογᾷ αἀχοῆς, Χᾶι ἀπὸ ἀποχαλύψεων λύγων χρυφίων" χαι ἔσῃ αἰσχυντηρὸς ἐ: 

ΚΕΦ. 

ΧΙΜ. 

ἐλῃϑιγὼ ὶ εὑρί ἅριν ἔναντι «Ψζαντὸς ἀγϑρώπου" μὴ. πσερὶ τότων αἰσχυγϑῇ ὶ μὴ λά ἀληνίγως, χαὶ εὑρίσχων χὰβ ς β βῆ. σεὲρ ᾿ αἰσχυννψῆς, χαι μὴ λα- 
᾿ Ὃ ’ ς ΄ ε ΄ ᾿ς φ΄ ςς » ΄ ρῷ 

δης πρόσωπον τῇ ἁμαρτάγειν' Περὶ γόμδ ὑψίςε χαὶ διαϑήχης, χαὶ «περὶ χρίματος δικαιῶσαι τὸν 2. 
[ἢ 

ἀσεξῆ, Περὶ λόγου χοινωνξ χαὶ ὁδοιπόρων, καὶ ππερὶ δόσεως χληρονομίας ἑταίρων, Περὶ ἀχριξείας 3. 

δυγξ χαὶ ςαϑμιῶν, περὶ χτήσεως “πολλὼν χαὶ ὀλίγων, Περὶ ἀδιαφόρου ππτράσεως χαὶ ἐμπύρων, ς. 

Ν. Περὶ ἀδιαφόρου] περι διαφορου͵ 1Π]|, τς, τς}, 307). Οοπιρὶ. (ὦ 
καὶ ἐμπόρων] α και, 43, τού, τς, 157, 248, 2ς3) 254) 296, 307. (", 

τέχνων τοολλῆς]} τέκνων τολλὼν ςς, 2:4. καὶ οἱ- 

κλεῖσον] κακὸν 23. 

ΨΙΙ1. Ὃ ἐὼν παραϑδιϑως] και ἐαν παραδίδως ςς. ἢ ἐᾶν παραδιδὼς 
ν᾿ καὶ ςσαϑμῷ] και 

ζνγῳ 296. ᾿ καὶ δόσις ὅζς. δὰ ἔῃ. οοη).] καὶ δωσεις καὶ ληψη παντα ) 

παντὶ] ταντα 23, 45, τού, τςξς, 157, 248, 2:3), 2 12. “ἢ ὦ 
᾿ ΓΑ 

ΝΙἼΠ. καὶ ἐσχατογήρου κρινομένου] καὶ εἐσχατογήρῳ κρινομένῳ 
ΠῚ, ςς, τοό, (τ ςς. ἴογ. ἐσχάτω γειρω) 2 ξ4. 308. χαὶ ἐσχάτῳ γηρῳ κρι- 

ἐσχατογήρου] ἐσχατογηρως 68. ΑἸά, πρὸς νέας] 
ἀληϑινῶς] αληϑινος ὁ“ 

ἔναντι τταντὸς ζῶντος] ἐνᾶντι ταντος ζωου 20ὔ, 

' 
᾿ 
Ι 

ἡ ἀμεριμνια αὐτὴς 

μετῶ ἀνδρὸς} ῥτοεπαῖττ. καὶ ς ς, 248,.2ς3, {7 
μετὰ ἀνδρὸς ὅσα] μετὰ ανδρος αὐτῆς 807. τειρώση] 

φειρωθὴ 23, 545) τού, (τςς. [ὉΓ. φηρωθῊ)} 1:7) 248, 2.4.) 206, 30). 

ΧΙ. Ἐπὶ ϑυγατρὶ ἀδιατρέπτῳ] ἐπι ϑυγατρι αδιαρρεπτω 23. -- 
ποιήσῃ σε] τοιησης τς, 206. Αἰά,. “, .᾿ 

ποιήσει σοι 1:7. ἐπίχαρμα ἔχϑροῖς] ἐπίχαρμα ἐχϑρων ςξν 554. ἐπ 
307. επιχαρμα τοις εχϑροις 248. Οομρί. καὶ ἔκκλητον λα5] καὶ ΤΙΝ 

καὶ καταισχύνῃ] καὶ καταισχυνεῖ τού, 1 ἐλ Ἔν 

ἐν τυλήϑει τοολλῶν] κεν σληϑεῖι ΄ιο6. ἢ) 
μὴ ἔμδλεπε] μῆ 

Ὶ ἃ λ ΐ ᾿ ρ ΄ “ ΄ Ν Ὁ ΥΩ περὶ “παιδείας τέχνων «πολλῆς, καὶ οἰχέτη “πονήρῳ πλευρὰν αἱμάξαι. ᾿Επὶ γυναικὶ πονηρᾷ 6 
᾿ Ὗ ’ Ν ω », ἡ Ν ᾿ ρ ἃ 5." ᾿ ΄ 3 3 “πο . " 

χαλοὸν σφραγίς" χαὶ ὁπ8 χείρες σολλᾶιϊ, Χλείσον. Ο εἂν παραδίδως, ' ἐν ἀριϑ μῷ χαι ςαϑμῷ, ἡ, 

χαὶ δόσις χαὶ λῆψις “παντὶ ἐν γραφῆ. Περὶ παιδείας ἀνοήτε χαὶ μωρᾷ χαὶ ἐσχατογήρου χρινο- 8 

μένον «πρὸς γέους, χαὶ ἔσῃ πεπαιδευμένος ἀληϑινῶς, χαὶ δεδοχιμασμένος ἔναντι παντὸς ζῶντος. 
ὰ ὡ “ ΄ ») “ ᾽ “ἃ.ιω - “ 

Θυγάτηρ “πατρὶ ἀπόχρυφος ἀγρυπνία, καὶ ἡ μέριμνα. αὐτῆς ἀφιςᾷ ὕπνον" ἐν γεότητι αὐτῆς μή- 9. 

ποτε παραχμάσῃ, καὶ συνῳχηχυΐα μήποτε μισηϑῇ. Ἔν πσαρϑενίᾳ μήποτε βεδηλωθῇ, χαὶ ἐν τοῖς το. 

“τατριχοῖς αὐτῆς ἔγχυος γένηται, μέτα ἀνδρὸς ὅσα μήποτε «σαραξῃ, χαὶ συνῳχηχυῖα μήποτε ςει- Ὁ 

να. φρώ Ἐπὶ ϑυγατρὶ ἀδιατρέπ]ῳ ςερέωσον φυλαχὴν, μήποτε “πσοιήση σε ἐπίχαρμα ἐχϑροῖς. λα- τι μὸν ῬΗΝ ρώσῃ. γατρὶ ἀδιατρέπῆῳ ᾿-ερέωσον φυλαχὴν, μήπ ἢ σε ἐπίχαρμα ἐχϑροῖς, λα- τι. 
ας λιᾶν ἐν ππόλει, χαὶ ἔχχλητον λαδ, χαὶ χαταισχύνη σὲ ἐν πἰλήϑει πσολλῶν. Παντὶ ἀνϑρώπῳ μὴ 12. 

ΜΝ φ , . 3 7 οι ΝΝν ΄ ᾿ 2. δ ςψ. ςξ Ε4 2 ΧΖις τ τὰ Ν Ν 
ἐμδλετε ἐν χάλλει, χαὶ ἐν μέσῳ γυναίχων μὴ συνέδρευε. Α7οὸ γᾶρ ἱματίων ἐχπορεύεται σῆς, χαὶ 13. 

ἀπὸ γυναιχὸς «πονηρία γυναικός. Κρείσσων “πονηρία ἀνδρὸς ἢ ἀγαϑοποιὸς γυνὴ, χαὶ γυνὴ χατ- τΆ. 
΄ τ 9 Ξ ἐδ Ζ ΄ νι κΨ ΄. νὰ ἐζ 3 ΄ ᾿ 2 

αισχύνουσα εἰς ὀνειδισμόν. Μγησϑήσομαι δὴ τὰ ἔργα Κυρίου, χαὶ ἃ ἑώρακα, ἐχδιηγήσομαι" ἐν τι. 

πὰ». ΧΎΤΙ. ᾿Απὸ χριτξ} ργαηίε. καὶ 548. Οοπιρί. ἰπὸ κοινωνξ 
δε. δα ἤη. ςου.]} παθεῖ 'π οἰαγαίξ. ταϊποσε ΑἸεχ. 

ΧΙΧ. ὃ παροικεῖς) ὅπερ οἰκεὶς 1ς7. περὶ κλοπῆς] ἀπὸ κλοπὴης ὋΟοιηρὶ. Αἴεχ. 

496. καὶ ἀπὸ ἀληϑείας] α και 448. Οοπιρί. καὶ ἀπὸ λήϑης ΑΙεχ. κέτῃ] α και 3.0). αἱμάξαι) αἰμαξας 1]. 
καὶ ἀπὸ τρήξεως] α καὶ 206, 307. ΑΙεχ. ἀγκῶνος] ἀγκωνων 496. ΝΙ. χεῖρες τσολλαὶ] τ. 307. 

ἐπ᾿ ἄρτοις] ἐπ᾿ αρτες τες. ΑἸά. πὸ σκοραχισμξ] καὶ ἀπὸ σκορ- 
Ὥ πτισμα ς τ) 2:4. Ῥγοπη, καὶ τοό, ἐςς, 1ς79) 308. ΑΙεχ, ιοό. , ὃ 248. Οοπηρ!. ὃ αν παραδίδως 4ς3. 

ΧΧ. Καὶ ἀπὸ ἀσπαζομένων] καὶ απο ἀσπαζομενου 248. Οοηιρὶ. 
ἀπὸ ὁράσεως] ῥγαεταϊττ, καὶ τού, τς ς, 1ς 7, 296. ΑΙεχ. καὶ απὸ αγο- εν γραφῇ 307. 

᾿ς ρᾷσεως 307. γυναικὸς ἑταίρας] γυναῖκος ετερας, τς, 307. 296. (οπιρὶ. ΑἸεκ. 
᾿ς ΧΧΙ. τροσώπε συγῖενξ.] τοροσωπε ἀνϑρωπε εὐυγενες 248. (πρὶ. 

ἀπὸ ἀφαιρίσεως} ῥναεταῖει. καὶ τοό, τς). καὶ ἀπὸ κατανοήσεως] 
κι α και 234. ΑἸεχ. γυναικὸς ὑπανδρε} γυναικος ἐτερας͵ 307. νομεένῳ ((ς) 206. 
᾿ π᾿ πος ΧΧΙΠ,. ᾿Απὸ τχεριεργείας] ΡΓΞπ. καὶ τού. ἄπο σεριεργάσιας περι πορνείας (23. ἴοτ. τοορνιας) 2 3. 307. 

Ξ ι΄ χςς, 253, 307. καὶ ἀπὸ τπεριεργασιᾶς 1ςῆ. τοαιδίσκης αὐτῷ τσαι- 248, 307. Οοπρρὶ. 
ὦν ϑισκης αὐτῆς ξξ, 157, 253, 206, 3.98. καὶ τοαιδισχης 448. Οοπιρί. 108. 

καὶ μὴ ἐπι} α καὶ ςς), 254. καὶ μὴ ἐπιξησης 248. Οοπιρί. κοί- ΙΧ. ἡ μέριμνα αὐτῆς} ἡ μεριμνὰ αὐτα 11]. 
τὴν αὐτῆς] χοίτὴν αὐτε 206, 3.08.1 ἀπὸ φίλων] ἀπο φιλου ςς, 2.4. ι1ς7. ἐν νεότητι αὐτῆς] ργαεπιῖετ. καὶ 448. Οομηρὶ. 

ες Οὐρὶ, περὶ λόγων] περι λογε τού, τςς, 1ς7, 296, 307, 308. ΑἸεχ. Χ. ἔγκυος] εγῖνος τού. 
μὴ ὀνείδιζε) μη ονειδισης 423. 2ο6. Οοπρι. 

1. ᾿Απὸ δευτερώσεως ρτεεπηῖττ. και 248. Οοπιρί. καὶ λόγε ἀκοῆς) Οομηρὶ. Αἴεχ. ' 
καὶ λογξ χας ἀκοῆς 1:7. δαδεῖ καὶ ἱπίετ ὑυηοοβ Αἶθσχ. καὶ ἀπὸ 

ὡς δνὲ ὠκοκαλύψεων}] καὶ ἀπὸ αἀποκαλυψεως (ςς. υΣ νἱάείυγ) ΑΙεκ. καὶ ἀδιατρέπ]ῳ] ἀδιατρέπηως ΑἸά. 
ἐν αποκαλυψεως τού, 1ςς,) 157, 248, 2ς3, 206, 307. (πρὶ. α απὸ 2{4. 

λόγων κρυφίων} ῥγααντῖ. σερι 248. Οοπιρ. καὶ ἔσῃ] α ἔση ΑἸά. 

, ἀΥ ἀληϑινῶς} αληϑινος τοῦ, τς). τῇ ἀμαρτάνειν}] τα ἀμάᾶρτειν ας3. ἔγκλητον λαξ ΑἸεκ. 
Δα Τὸ 307. 23) 2Κ4. ΑΙά. 

: λὸς 1|.. “λαὶ ὁδοιπόρων] καὶ οδοιποριων ςς, τ4. καὶ οδοιπορου 307. ΧΙ]. Παντὶ ἀνθρώπῳ] ταντὰ ἀνϑρωπον τξς. 
τ ̓ χαὶ περὶ δόσεως] κα καὶ τού, τςς, τς7, 596, 307, 308. ΑΙεχ. ἑταί. επιδλεπειῖςς. μὴ βλεπε 2ρό. 

εὰ ρων] ἑτέρων ΠῚ, τού, ἐξ). 10}: 
ΙΝ. Περὶ ἀχριδείας] καὶ ἀκριδειας 448. ΟοπιρΙ. καὶ ςαϑσμιῶν] 

καὶ σαϑμων τού, 157. ΟΟπηρ!. ταερὶ κτήσεως] ῥγαπήϊξ. καὶ ,1οό, 
ςς, 1ς7, 2:3, 254) 206, 308. Αἴεχ. τσερι κτίσεως 307. ᾿ 

" κός υἷ(.7.α ΑΙά. Βαθεῖ ἰπῖος πποος Αἶοχ. : 

ΧΙΠ. ἀπὸ γυναικὸς] -ξ- ανδρος ἰπῖεν Ἰἴη. 80 αἱ. πι. τοό.͵ γυνᾶι- 

ΟΧΙΝ. Κρείσσων] κρεισσον 307. καὶ γυνὴ] α καὶ 248. Οοπιρί. 
ΧΥ. Μνησϑήσομαι δὴ] μνησϑήσομαι δὲ ΑἸά, ' 



τά. 

17. 

18. 

. σιν, χαὶ ἐγέδλεψεν εἰς σημεῖον αἰωγος. 

Ν᾿ ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 
ΚΕΦ. ΧΊΩΙ. 

λόγοις Κυρίου τὰ ἔργα αὐτοῦ. Ἥλιος φωτίζων χατὰ πάν ἐπέδλεψε, χαὶ τῆς δόξης αὐτοῦ 

πλῆρες τὸ τον, αὐτοῦ. Οὐχ ἐγεχοίησε τοῖς ἀγίοις Κύριος ἐχδιηγήσασϑδαι “πάντα τὰ ϑαυ- 

μάσια αὐτα, ἃ ἐςερέωσε Κύριος ὃ παντοκράτωρ, τηριχϑῆναι ἐν δύξη αὐτῷ τὸ σπᾶν. “Αξυσσον 

χαὶ χαρδίαν ἐξίχγευσε, χαὶ ἐν «τανεργεύμασιν αὐτῶν διενοήθη" ἔγνω γὰρ ὃ Κύριος “σᾶσαν εἴδη- 
᾿Απαγγέλλων τὰ παρεληλυθότα χαὶ ἐπεσόμενα, χαὶ ἀπο- 

χαλύπ]ων ἴχνη ἀποκρύφων. Οὐ παρῆλϑεν αὐτὸν “σὰν διανόημα, ὃχ ἐχρύθη ἀπ᾿ αὐτὸ δὲ εἷς λό- 

γος. Τὰ μεγαλεῖα τῆς σοφίας αὐτῇ ἐχύσμησε, χαὶ ἕως ἐςὶ πρὸ τῇ αἰῶνος καὶ εἰς τὸν αἰῶνα, ὅτε 

προσετέσϑη ὅ ὅτε ἡλατ)ώνη, χαὶ ἐδὲ προσεδεήθη ἘΣ αυμθϑξλδ. Ὡς χάντα τὰ ἔξγα αὐτὰ ἐπι- 
ΞΩΝἮῃ Ν ε “ν᾽ Σ) “ 7 “᾿ 

. ϑυμητα, χαὶ ὡς σπινϑηρός ἐς! ϑεωρῆσαι. Πάντα ταῦτα ζῇ χαὶ μένει εἰς τὸν αἰῶνα ἐν “πάσαις 

ΧΧΥ. «δόξαν αὐτῇ} ϑοξαν ΘΗ 48. Οομρρί. Ργβαηῖ, την 308. 

1. εἶδος ἐρανῈ] καλλος βρᾶνξ τξξ. 
11. διαγγέλλων] διαγίελων 111, (τ1οό. υς νἰάείυτ; ἔος. διὰ γέλων) 

407). Οὐρὶ. ἐν ἐξόδῳ] ἐν ἐνδοξω 248. Οὐπιρὶ. 

ανον.)} τςς. ἐτάν. αὐτό] εταν. αντὰ 23. εταν. αὐτον, τού. 
ΧΙΠ. κατέσπευσε χιόνα} κατέπαυσε χιόνα 248. Οοπηρί.͵ 

ταχύνει] καὶ ταχυνεῖ τού, 2 ς4. 
ΧΙΝ. καὶ ἐξέπ]ησαν) κατεπίησαν ςς, 24. 
ΧΥ. ἴσχυσε νεφέλας] ἰσχὺς ἐν γεφελαις ςξ, 254, 307. 

᾿ 
καὶ 

και ἐξεξησαν τξς. 
ισχυσαν 

Ο, : 
λ 5 γ8) ̓  ἰὰ 

7ὃν 

: ΄ ν ΄ ε ΄ ᾿ νὰ ᾽ “,μκενΝῬ . , ̓Ρ » Ζ 2κ » ». 
44. χρείαις, χαὶ «πάντα ὑπαχόει. Πάντα δισσὰ ἕν κατέναντι. τ ἑνὸς, χαὶ οὐχ ἐποίησεν ἐδὲν ἐχλεῖτ 

ὰ “΄͵,εν 52 ΄ ᾿ 2 Ν Νν. Ψ ΄ ε “Ὁ “΄ 2. “ ' ; 
25. πον. Ἕν τὰ ἑνὸς ἐςερέξωσε τὰ ἀγαϑα, χαὶ τίς σιλησϑθήσεται ὁρὼν δόξαν αὐτὰ ; ξως τον "ἰωνδν 

ΠΣ β δὰ 
ι.2. ΓΑΥΡΙΑΜΑ ὕψες, ςερέωμα χαϑαριότητος, εἶδος ὅρανξ ἐν ὁράματι δόξης. ᾿Ηλίιος ἐν ὑπ]ασίᾳ 

3. διαγγέλλων ἐν ἐξόδῳ, σχεῦος ϑαυμαςὃν, ἔργον ὑψίςου. Ἔν μεσημδρίᾳ αὐτὰ ἀναξηραΐνες χώραν, 

4: χαὶ ἐγαντίον χαύματος αὐτϑ τίς ὑποςήσεται; Κάμινον φυσῶν ἐν ἔργοις χαύματος, τριπλασίως 
" φῳ Ω  “΄ Ϊ » φΦ ὩΣ ἦζ 3 ες φΦ ν. »᾽ Ζ΄ εὐ 3, ΜΝ» δ 5» , ͵7 ς. ἥλιος ἐκχαίων ὅρη" ἀτμίδας «πυρώδεις ἐμφυσῶν, χαὶ ἐχλάμπων ἀχτίνας ἀμαυροῖ οφϑαλμός. Μέ- 

6. γας Κύριος ὁ «ποιήσας αὐτὸν, χαὶ ἐν λύγοις αὐτῇ χατέσπευσε πορείαν. Καὶ ἡ σελήνη ἐν πᾶσιν 
: 3 ΄- Σ “Ὁ ,) 2 7 Ν᾿, ῥῳ 3 : 3 Ν, ᾽’ὔ ρ᾿ ε ων . "ΞΘ 

7. εἰς χαιρον αὑτῆς, ἀνάδειξιν χρόνων, χαὶ σημείον αἰωνγος. Απὸ σεληνης σημεῖον ἑορτῆς, Φωςὴρ τῶν ΤῊ 

8. μειόμενος ἐπὶ συντελείας. Μὴν χατὰ τὸ ὄνομα αὐτῆς ἐςιν, αὐξανομένη ϑαυμαςὼς ἐν ἀλλοιώσει" 
ρμ “ Σ» ὦ 3 ΄ 2. “2 ΄ 7 3 “-- » » ὕ 7 

9. σχεῦυος παρεμδολων ἐν ὑψεῖι, ἐν ςερεωμᾶτι δρανξ ἐχλάμπων. Καλλος δρᾶν, δόξα ἄφρων, χοσμος 
7 9 ε ΄ ΄ ϑ ’ ες“ 7’ ῪΗΝ ΄ Ν ὃ ..-"»» ωὴ ᾽ 

ο. φωτίζων, ἐν ὑψίξοις Κύριος. Ἔν λόγοις ἁγίου ςήσονται χατὰ χρίμα, χαὶ οὐ μὴ ἐχλυϑῶσιν ἐν 
. ρ, 5 ᾿ Ψ 7΄ τι 2. } . -. ΄ ,Ν Ζ7 : ω 3 ἣν 2 

ιι. φυλαχαῖς αὐτῶν. “1δὲ τόξον, χαὶ εὐλόγησον τὸν ποιήσαντα αὐτὸ, σφόδρα ὡραῖον ἐν τῷ αὐ- 
’ ΄ 32. .“Ὁ9 3 ΄ 2 Νν Φ ’΄ φ᾿ ε ’ 2 ’΄ 9. » ΄ 

12. 13. γάσματι αὐτϑ. ᾿Ἐγύρωσεν. ὀρανὸν ἐν χυκλάσει δόξης, χεῖρες ὑψίςου ἐτάννυσαν αὐτό. - Προςά- 
14. γμᾶτι αὖτ χατέσκευσε χιόνα, χαὶ ταχύνει ἀςραπὰς χρίματος αὖτϑ, Διὰ τῦτο ἡνεῴχϑησαν ϑη- 

15. σαυροὶ, χαὶ ἐξέπ]ησαν γεφέλαι ὡς πετεινά. Ἔν μεγαλείῳ αὖτ ἴσχυσε γεφέλας, χαὶ διεϑρύβη- ' 

ὅν ΧΥΙ. Ἥλιος φωτίζων} ρῥγατηῖτι. καὶ 248. Οὐοπιρὶ. ργβεπηῖτς, ὁ 1. ἀναξηραίνει] ΤΥ ΝΕ 253. καύματος] καυχηματος (ῆἢς «δ΄ ἡ 
453. καὶ ὃς φωτίζων ἀοό. και ὡς ἕως φωτίζων 4.8. κατὰ πᾶν] κατα᾿ οοπ,. {ε4.}) 390). τίς ὑποςήσεται] α τις 39070..ὃϑ 

“" πανταιςς,.248. Οοπιρὶ. ρῥγϑπιττ. καὶ 2907. δόξης αὐτ] δοζης Κυ- ΖΝ. φυσῶν] φυλάσσων ΑἸά. τριπλασίωρ] τριπλασίων τοό,τς). (ὁ μη - ἢ 
᾿ , 68.533, 95) (τού. Ἔχ οοῖτ.} τς ς, 17,248, 253, αρύ, 807. Οοπιρί. ΑἸεχ. τριπλάσιον 248. Οοπιρ!. Αἶεχ. ἐκκαίων ὄρη] ἐγκαίων ορη Ἔχ οοιτ. 

ΧΥΙΙ]. Κύριος 13] αὐτῇ 23. Ργξπηϊεῖ. ὁ 1ς ς. Κυριου 248, 2 53. ὃς. εἐχκαίων ὀργὴ 296,308. ὠτμίδας τουρώδεις] ατμιδος τουρωδὴς 
Ὁοπιρὶ. ἃ ἐςερέωσε] κα. ἃ 248. Οορί. Κύριος ὃ τξζαντοκρι)] αὖ 4308. ἐμφυσῶν] ἐιφυσων ιού, 1 ς 7) 248, 2ς3, 24, 296, 307. ΠΌΠΡΙ Ὄ: 

Οοαρὶ, τὸ τᾶν] τὰ σαντα 254. ΑΙςοχ. : 

ΜΝ ΧΝΙΠΙΠ. ἐν τανεργεύμασιν] ἐν σανεργημαᾶσι 307. Αἰεχ. ἔγνω Ψ. Μέγας Κύριος] μέγας ὁ Κύριος Αἰεχ. κατέσπευσε] κατ- Ὁ 
ν Σ Ἰνόκουν 
Τρ γ40] κα γαρ 214. ὁ Κύριος] ὁ νψιγος 23, τού, :ξς, 157, 248, 253, εκαῦυσε 23, 1ς7,) 248. (οπιρί. 

207, Οοτορὶ. Αἰεχ. α ὁ ςς, 2ς4. πᾶσαν εἴδησιν} σασαν συνειδη- ΝΙ. Καὶ ἡὶ σελήνη] και σεληνην 248. (Οπιρί. ἐν αᾶσιν ἐπὸι- 

᾿ σιν ξο, τςς, 254, 206, 307. (308. υἱ νἰἀεῖιτ.) καὶ ἐνέδλεψεν] και πησεν εἰς γασιν 248. (ΟΠΙΡΙ. ἐν σώσει ΑἸΙεχ. εἰς καιρὸν αὐτῆς] εἰς 

ἐπεδλεψεν τςς. εἰς σημεῖον] εἰς αἰωνα τού. εἰς σημεια 248. Οοπηρί, καιρὸν ἐπ᾿ αὐτῆς 307. ἀνάδειξιν χρόνων] αναδειξων χρονον 307. 
αἰῶνος ἀιωνιον Δρό, 308. γυ ὦ Ἂ ἀναδειξις χρόνων ΑἸεχ. σημεῖον] σημείων τξς. 

ΧΙΧ. ᾿Απαγγέλλων)] ἀπαγγίλων Οομρὶ. τῶ ταρεληλυϑύτα) ΝΙΙ. ᾿Απὸ σελήνης] ργαπι, καὶ 248. Οοπιρὶ. ἐπὶ συυτελείας] 

ν Ὥ τα ποεριληλυτοτὰ 207. καὶ ἐπεσόμενα] χαι ἐσόμενα 23. και τὰ ετι συντέλεια τού, ̓  ςς, 1ς7) 296,.307. ΑΙοεχ. 

ἱεσο Ἄμένα, 55. ιοό, τς, 157, 248,24, 307. Οοτηρί.. ΑἸεχ. καὶ τὰ ἐπε- 111. Μὴν] μήνη (0) 30)ὴ. αὐξανομένη] αυξανομενος ΠῚ, ςς, 
σομενα' ἃ ς3. τού, τς) 157, 248,23, 2 54, 2906, 307. ΟΟΠΊΡΙ. ϑαυμαςὼς] εϑαυ- 

ΧΧ. αὐτὸν] αντὼν 30). ἀκ ἐκρύδη] ετε ἐκρυδη 3908. ἐδὲ εἷς μαρωσεν 548. Οοπιρὶ. ϑαυμαςος 2.4. ἐν ἀλλοιώσει] κ᾿ ἐν 448. 

ἅ | λόγος] ΔΛ ὅδὲ εἷς 1ξςξ. α εδὲ !. 307. ΑἰἸεχ. Οὐοεριὶ. σχεῦος παρεμβολῶν} σχευος παραξαλὼν 107. σκεῦος τ. ᾿ 

ΧΧΙ. Τὰ μεγαλεῖα] καὶ ἴα 2.08. τῆς σοφίας] ργατοίιι. δια 248. ἐν τ ΑΙά. ἐκλάμπων] ἐκλάμπὸν ΑΙεχ. ὦ: 

{4 Οοιρρὶ. ἰκόσμησε] ἐδηλωσεν 232. τκομισὲν 307. καὶ ἕως ἐςῚ} ὦ ως ᾿ . δόξα ἄςρων] γα τ. καὶ τςς. κόσμος φωτίζων] Χοσμιον 

ΒΕ ἐσ! 23, 353. ὅς ἐξ! ς ξ» ς, τοῦ, τς, ις7, 248, 254, 296, 307. (οιηρὶ. τὴ 23. Κύριος] Κυρικ ςςν τού, τες, 1:7, 248, 253, 2ζ45)307. Οὐ. . 

Αἰεκ. καὶ ἐδὲ τροσεν.] καὶ οὐ τροσιδ. τοῦ, τςς, 1:7, 248, 253, (ΟΟπιρΙ. Αἰ. ἍΝ 
2ς.. 307. Οοπιρί. ΑΙεχ. ἐδενὸς φυμεύλι ̓αδ᾽ ἕνος συμξεαλε 307. Χ. Ἐν λόγοις ὡγίον] ἐν λογοις αὐτε 23. ἐν λόγοις ἁγίοις ΑἸά. τς 

δ. ΧΧΙΙ, καὶ ὡς σπινθῆρος] καὶ εως σπινϑηρος ςς, 248, 406. (ὐοπιρὶ. κατῷᾷ κρίμα] κατάκριμα (βο, ςοπ)μπέξίπι) 548, 307. - καὶ οὐ μὴ] “ 
,ἀξως: σπινϑηρερ τού. και οὐκ 23. ἐκλυϑῶσιν] ἐκκαυϑωσιν 248. (οπιρί. ἐν φυλακαῖς) 

ΧΧΙΠ. Πάντα ταῦτα] ἴτ. τς τ, 2906. ὑπακέει] ἐπαχδβει 23. ἐν φυλακὴ 33, 343: ΟομρΙ. {ἢ ᾿ 

ΧΧΙΝ. Πάντα δισσὰ] πάντα δὲ δισσα 10). ἐκλεῖπον] ελλει- ΧΙ. τὸν ποιήσαντα αὐτὸ] τὸν ποιησαντὰ αὐτὸν 1]. ( ιξ ς. ΠΟΙ. Ἂ 

πον (523. ἴοτ. ἐνλειπον) 55, τού, 1:7») 248,.2ς3, 206. Οοπιρί. ΑἸεχ. αντω εδάεην πι.} α αὐτὸ 308. ᾿ 

ελλιπεῖν τς ς. ελλίπον ({οτ. ἐνλιπον), 307. ΧΙΙ. ᾿Εγύρωσιν] ἐχυχλωσὲν 23, 253. ἑρανὸν] ανϑρωπον (ογ΄. . (5. 
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ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

σαν λίϑαι χαλάζης Καὶ ἐν ὀπ]ασίαις αὖτ σαλευθήσεται ὅ ὁρῆ, ἐν ϑελήματι πεύσεται νότος. 

Φωνὴ βροντῆς αὖτε ὠδίγησε γῆν, χαὶ χαταιγὶς Βορξδ χαὶ δυςροφὴ. πνεύματος" ὡς “πετεινὰ χχϑι. 

, πάμενά πάσσει χιόνα, χαὶ ὡς ἄχρις χαταλύεσα ἡ χατάξασις αὐτῆς. Κάλλος λευχότητος, αὐτῆς 

ἐκϑαυμάσει ὀφθαλμὸς, χαὶ ἐπὶ τῇ ὑετξ αὐτῆς ἐχςήσεται. . καρδία. Καὶ πάχνην ὡς ἅλα ἐπὶ γῆς 

χέει, χαὶ παγεῖσα γίνεται σχολύπων ἄκρα. Ψυχρὸς ἄνεμες Βορξης π-νεΐασει, χαὶ ““πΠαγήσεται 

χρύςαλλος ἀφ᾽ ὕδατος, ἐπὶ πᾶσαν συναγωγήν ὕδατος χαταλύσει, χαὶ ὡς ϑώρακα ἐγδύσεται τὸ ὃ ὕδωρ. 

Καταφάγεται ὅρη, χαὶ ἔρημον ἐχχαύσει, χαὶ ἀποσξέσει χλόην ὡς συρ. Ἴασις πάντων χατὰ 

σπδαδὴν ὁμίχλη, δρόσος ἀπαντῶσα ἀπὸ καύσωνος ἱλαρώσει. Λογίσμῷ αὐτῇ ἐχόπασεν ἄξυσσον, 

χαὶ ἐφύτευσεν αὐτὴν Ἰησᾶς. Οἱ πλέοντες τὴν ϑάλασσαν διηγᾶνται τὸν κίνδυνον αὐτῆς, χαὶ 

ἀχοαϊς ὠτίων. ἡμῶν ϑαυμάζομεν. Καὶ ἐχεῖ τὰ παράδοξα χαὶ ϑαυμάσια ἕ ἐργᾶ, «ποικιλία πταγτὸς 

ζώο, χτίσις χητῶν. Δί’ αὐτὸν εὐοδία τέλος αὐτϑ, χαὶ ἐν λόγῳ͵ αὖτΒ σύγχειται ππάντα. Ἰπολλὰ 26..27. 
ἐρϑμεν χαὶ οὐ μὴ ἐφικώμενα, χαὶ συντέλεια Ἄθγον τὸ τᾶν ἐςιν αὐτός. Δοξάζοντες τ ἰσχύσω-. 

μεν; αὐτὸς γὰρ ὁ μέγας “παρὰ ὡάντα τὰ ἔργα αὐτᾶ. Φοδερὸς Κύριος χαὶ σφόδρα μέγας, χαὶ 

ϑαυμαςὴ ἡ δυναςεία αὐτξ. Δοξάζοντες Κύριον ὑψώσατε χαϑόσον ἂν δύγησϑε, ὑπερέξει. γὰρ χαὶ 30. 
ἔτι" χαὶ ὕψβντες αὐτὸν ΄πληνύνατε ἐν ἰσχύϊ, μὴ χυπιᾶτε, οὐ γὰρ μὴ ἐφέχησϑε. 

ΚΕΦ, ΧΙΠΠ, 

16, 

17. 

Τίς ἑώρακεν 31. 

23 ς. 

28. 

29. 

αὐτὸν χαὶ ἐκδιηγήσεται: . χαὶ τίς μεγαλύνει αὐτὸν χαϑώς ἐς! : Πολλὰ ἀπόχρυφά ἐς! μείζονα τό- 32. 

τῶν, ὀλίγα γὰρ ἑωράχαμεν τῶν ἔργων αὐτϑ. 

ἔδωχε σοφίαν. 
’ 

ΠΑΤΈΡΩΝ ὝΜΝΟΣ. 

ΑΙΝΈΣΩΜΕΝ δὴ ἄνδρας ἐνδόξους, χαὶ τὸς πτατέρας ἡμῶν τῇ: γενέσει. 

ὁ Κύριος, τὴν μεγαλωσύνην αὐτ ἀπ᾽ αἰῶνος. Κυριεύοντες ἐν ταῖς βασιλείαις. αὐτῶν, χαὶ ἄνδρες 
ὀνομας οἱ ἐν δυνάμει" βουλεύσονται ἐν συνέσει αὐτῶν, ἀπηγ[ελκότερ. ἐν προφητείαις" Ἡγέμενοι 

λαὰ ἐν διαξελίοις, χαὶ συνέσει γ γραμματείας λαδ᾽. σοφοὶ λόγοι ἐν παιδείᾳ αὐτῶν' Ἔχζητεγτες ς. 

νεφελας 448. ΡΣ; μέφελαις ΤΙ, 155: καὶ Δ ΠΠΉΕΡΣ καὶ 
διεϑορυβήθηχαν᾽ 40). τὴ ἜΣ, 

ΧΥῚ. Καὶ ἐν] ῥγαιηϊτῖ. φωνη βροντης αὖτε ὙΠ Ρν γὴν 23, τού, 
1 ς7.. Ὀγατηἶττ. φωνὴ βροντῆς ὠδινησε γὴν 248. (ογηρ!. Ργαεηηϊτῖ. φωνὴ 
βροντης αντε συνεσεισε γὴν 253. ὀπΊᾳσίαις αὐτῷ} οπασιᾳ αὐτε ςς, 
τού, τςξ, 157, 248, 2ς3,) 2.4, 307, 308. (πρὶ. Αἴεχ. σαλεὐυϑή- 

σεται} σαλευϑήσονται τού, τςς, 307, 308. Αἰεχ, σαλεύεται 248,2 ς3.. 
“δαλεύσεται Οοπιρί. ἐν ϑελήματι] - αὖτε ςς, τού, τες, 248,2ς 3 
2οό, 398. (οπρ!. καὶ εν ϑεληματι αὐτὰ τς 7, 254) 307. ΑἸεκ. πνεύ- 
σεται] πνεύσει τξςς. πνευσεῖται (Πο) τῷ) πνευςαι 307. 

ΧΥῚΙ. Φωνὴ--- γῆν] αὶ οὐπὶ ἱπίεγηηεὰ, 23, τοῦ, 157, 248, 2ς3. 
ὠδίνησε] ὠνειδισε 307, 308. ΑΙά. γῆν] γηὴ 11. ὀργήν ΑἸά. καὶ 
συςροφὴ] και συςροφης τες. καταλύεσα] καταδυεσα 107. ἢ κατά- 
δασις αὐτῆς] ἡ καταξασις αὐτε ςς. ἡ Ἰ καταθδασις ἄντῶν 2ς3. 

ΧΥΙ]. καὶ ἐπὶ ὅζο. δὰ ἤη. ςοη1.] κ 232. τῇ ὑετὰ αὐτῆς] τὰ υετα 

αυτε 248. (οπ)ρ!. ͵ 

ΧΙΧ. ὡς ἅλα] ὡς αλας 248, 253. Οοπιρὶ. 
448. (οπιρί. χέει} ἐκχεεῖ 2 ς3. 
οἰιαγαέϊ, τηΐϊπορε ΑἸοχ. 

ΧΧ, Βορέης] Βορεας Ἢ 23, ςξ, τοό, τς, 248, 253, 254) 296, 307. 
Οοπηρί. ΑΙεχ. ἀφ᾽ ὕδατος] ἐῷ᾽ υδατος τςς, 206, 307. ΑΙεχ. συνα- 
γώγ. ὕδατος] συναγωγ. υδατῶν 307. καταλύσει] κατακλυύσει 1 ς 7: 
τὸ τὸ ὕδωρ] λτοῖξς. 

ΧΧΙ. ὡς πῦρ] ὡς ὑϑὼρ 307. 
ΧΧΙΠΠ]. ἐκόπασεν] ἐκοπιᾶσεν 307. 

Οοπιρί. αὐτὴν Ἰησξς] αὐτὴ νησες 23. 
2.4. αὐτὴν Κύριος 2} 1ού, τςς, 1ς 7, 308. εν αὐτὴ νήσας 248. (οπΠηρὶ. 

ΑΙςχ.- αὐτὴν νῆσες ́ ἄησες Ροΐξετ. α1.} 253. -Ἑ καὶ αχοσις ὠτίων 
ἡμῶν ϑαυμαζομεν: 307) 

ΧΧΙΝ. Οἱ λέοντες -- κίνδυνον αὐτης} ρΡοηϊξ μοί ϑαυμαξομεν "ἁ 
ἢπ. οοπΊ. ἱξξιι τὸν κίνδυνον αὐτῆς} α τον 296, 208. ΑἸεχ. 
ἀκοαῖς δες. δά ἔπ. σοπ,.] α "ῆς 307. 
ΠΧΧΝ, τὰ παράδοξα καὶ ὶ ϑαυμάσια] τὰ ϑαυμασια και τὐῤαδνξς 
τού, 1ξξ, 1ς7, 2ρύό, 307. ΑἰΙεχ. κτίσις κητῶν] κτῆσις κτήνων 1]. 
κτῆσις χητων οὔ, 1ς 7. χρισις κητῶν 248. (ΟΠΉΡ]. κίισις κτηνων 
2ζ4. 307. σστισις (ἢῆς) κητων 308. 

ΧΧΝΙ. Δι αὐτὸν] δι αὐτῶν τςς, 2ς3. ΑΙ4ά, ργοβηηξῖ. και 248. 
Οοιρὶ. εὐοδία τέλος αὐτῷ] εὐδοκια τέλος αὐτῇ 111. ενωδια τέλος 

ἐπὶ γῆς] ἐπι γὴν 

ἄξυσσον] αξυσσος ςς, τες. 
ἐν αὐτῇ ὃ Κυριος νήσους ς ς; 

Α 
χαι 

: αὐτϑ" 

207. 

σκολόπ. ἄχρα] ρτεπιῖτ. ὡς ἴῃ 

αὐτῇ δὴ ΑΙ4. εὐοδοι ὁ αγίελος αὐτε 48, Οοπρρί. εὐοδεῖ ἅγίλο 
ὁχ." ἐν λόγῳ αὐνῇ]} ἐνττω λόγω αὐτὰ 3σ8. “ σύγκειται παῦ- ᾿ 

τα] συγκεινται τα σαντα ξς. συγκειται τῶ σαντα τοῦ, τς, 1ς7, 
248, 254, 307. Οοπιρί. ΑΙΪεχ. 

ΧΧΥΤ. καὶ καὶ μὴ] καὶ εδὲν τξς. 
254. (307. ἴοτ. αφηκωμεϑα) ΑΙά. ΑΙοχ. 
λείαν 248. (οι. 

Οουηρὶ. 

ΧΧΥΠΙ. ἀιξαξω το Ἔ ἀν [Κυριον 253.. 
ἰισχυσομεν τού, 1ς7, 248, 254. Οομηρὶ. ΑἸδχ. 
ες7, 248. Ὁ μηρί: 

ΧΧΊΙΧ. καὶ σφόδρα μέγας] και μέγας σφοδρα 248. Οομρὶ. σφο- 
δρὰα καὶ μεγας 307. 

ΧΧΧ, καϑόσον ἄν διν.} καθόσον ϑυνασϑε 248. ΟομΡὶ. .κ ἂν 
ὑπερέξει γα] ὑπερέχει γὰρ Β4Π]. Μ. 1, ς9ς. ἐν ἰσχύϊ) 

α Β4Π]. Μ.1. εἶ. μὴ κοπιᾶτε)] μη κοπιάσητε 296, 3ο8. ἐφίκησϑε) 
ἀφικησϑε τού, ιςξς, 1579) 254, 307. ΑΙεχ. ἀαφικεσϑὲ 4Κ3. ΑΙᾺ. ": 
κεσ)ε 30. (Η 

ΧΧΧΙ. χαὶ τίς μεγαλύνει] και τις μεγαλυνεῖ ξς, τού, 157» ,48, 

24. (τρί. ΑἸΪδχ. 
ΧΧΧΙΠ. ὀλίγα γα] λ γὰρ τού; τς 7, 248, 243, 296. Οομρὶ. “Ἢ 
ΧΧΧΙΠΙ. Πάντα γὰρ ἐποίησεν] κα γαρ 307. καὶ τοῖς ὅτε. λ4 ἔπ, 

οοπ}.} α 1:57. ἔδωκε] δέδωκεν τς ς, 206, 307, 308. Αἰεχ. - σοφίαν] 
1. μας νόος, πο υ]]ο Ὑεκίειο οπἱἤογιπ), εἰξ ἱεστηΐηις5 (Οὐ Ἰοἷ5 207. 

ἰφικώμεϑα] αφικωμεϑα, «ςς, 
καὶ συντελεία] και συύντε- 

τὸ τᾶν ἔςιν αὐτός] αὐτὸς εςὶ τὸ σὰν 248. 

οἀσοὺ ἰσχύσωμεν του 
ὁ μέγας] , ὁ τού, 

Η 
'ΠΑΤΕΡΩΝ ΥὙΜΝΟΣῚ λ 23. 196, 253. ἄσπρι. Π 

ῖξς. 
Ι. Αἰνεσ. δὴ] αἰνεσ. δὲ 23. 

Πατέρων υμνοι 

τῇ ΠΥ ΣΉ] τῇ γέννησε! ἃς 3. 

Πάντα γὰρ ἐποίησεν ὁ Κύριος, χαὶ τοῖς εὐσεξέσιν 33. 

ΚΕΦ. 
ΧΤΙΝ, 

Πολλὴν δόξαν ἔχτισεν ι. 2. 

3 

4. 

φ 

᾿ 
7, 

«͵- 

φΗ 

Ἢ]. ὁ Κύριος] -Ἐ εν αὐτοῖς ςς, 248. (οπηρ!.. (ΑἸεχ. ἴῃ ομᾶγ. πη.) «“"" 
τὴν μεγαλωσύνην]. τῇ μεγαλωσύνη δ}; τοῦ, τς, 1ς7,) 248, 243, 596. “ιν 
Οοπιρὶ. Αἰεχ. ἐπ’ αἰῶνος] ἐπ᾽ αἰῶνος ΑΙά, 

. ΠΙ. ἐν ταῖς βασιλ. αὐτῶν] α ταις 253. βασιλ. αὐτὼν] βασιλ: 
αὐτῷ 11]. βελεύσονται] βελενεται Π]|. βελενοντες ξξ) τοῦ, Ἵν 

1ς7, 248, 254. ΟομρΙ. βελευται 296, 2308. ΑΙεχκ. ἐν προφητείαις] 

ἐν προφήταις 23γ(1ςς. ἔοτ. τοροφητες) 253, 308. ὙΩ͂ 
ἽΝ. καὶ συνέσει καὶ εν συνέσει 23», ξ ξ, 248. Οομηρὶ. σοφοὶ λό- 

γι} σοφοι. λόγοις τοὐ. σοφοι λογᾶς 308. σοφοὶ ἐν λόγοις Αἰεχ. ἐν 

ποαιδείᾳ αὐτῶν] εν τὴ τραιδεια αὐτῶν 43. κα ἐν ΑΪοχ.: 



ΣΌΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 
κεφ Χιῖν. " 

6. 
. 7. 

8. 9. 

Ι0.11. 

12. 

13. 14. 

ιξς. 

τ6. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

γῆ. 

4» 

τες τςς. 

. ἩΓΆΠΗΜΕΝΟΝ ὑπὸ Θεβ χαὶ ἀνθρώπων Μωυσῆν, ὃ τὸ μνημόσυνον ἐν εὐλογίαις. 

. αὐτὸν δόξη ἁγίων, χαὶ ἐμεγάλυνεν αὐτὸν ἐν φόξοις ἐχϑρῶν. 

μέλη μεσιχῶν, διηγόμενοι ἔπη ἐν γραφῇ" ᾿Ανδρες “πλόσιοι κεχορηγὴμένοι ἰσχύϊ, εἰρηνεύοντες ἐν 
παροικίαις αὐτῶγ' Πάντες ὅτοι ἐν γενεαῖς ἐδοξάσϑησαν, χαὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν καύχημα φσην ἀυνίῶν, 

ἰσὶν-αὐτῶν οἱ χατέλιπον ὕγομα τῷ ἐχδιηγήσασϑαι ἐ ἐπαίγους. Καὶ εἰσὶν ὧν οὐχ ἕςι μνημόσυνον, 
χαὶ ἀπώλοντο ὡς ὄχ ὑπάρξαντες, χαὶ ἐγένοντο ὡς οὐ γεγογότες, χαὶ τὰ τέχνα αὐτῶν μετ᾽ αὐτές. 

᾿Αλλ᾽ ἢ ὅτοι ἄνδρες ἐλεβ έν ὧν αἱ δικαιοσύναι ἐχ ἐπελήσϑησαν. Μετὰ τῇ ἀπέρματορ αὐτῶν 'δια- 

μενεῖ [ἀγαϑὴ χληρονομία, ἔκγονα αὐτῶν ἐν ταῖς διαϑήκαις. Ἔςη σπέρμα αὐτῶν χαὶ τέχνα αὖ: 

τῶν δι’ αὐτάρ" 
Ι[χΧ4 ρ ρα , ἴω ᾽ . Φῷ , ρο 

Εως αἰῶνος μενεῖ σπέρμα αὐτῶν, χαὶ ἡ δόξα αὐτῶν ἐχ ἐξαλειφθήσεται. Τὸ σῶ- 
5: «ἦν 2 2 4 9 »Ὃ Ν Ἂν 9. ᾿Ὁ 9 ΄ ΄ Σ “-- ΄ ᾿ Νν. 

μᾶ αὐυτῶν εν εἰρηγὴ ἐταφη, χαὶ τὸ ὀγομᾶὰ αὐτων ζῆ εἰς γενεᾶς. Σοφίαν αὐτῶν διηγήσονται λαοί, 

χαὶ τὸν ἔπαίνον ἐξαγγέλλει ἐχχλησία. Ἐνὼχ, εὐηρέςησε Κυρίῳ, καὶ μετετέϑη ὑπύδειγμα μετα- 
γοίας ταῖς γενεαῖς. Νῶε εὑρέϑη τέλειος δίκαιος, ἐν χαιρῷ ὀργῆς ἐγένετο ἀντάλλαγμα" διαὶ τῶᾶτο 

ἐγενήϑη κατάλειμμα τῇ γῇ; διὰ τῶτο ἐγένετο χαταχλυσμός. Διαϑῆχαι αἰῶνος ἐτέθησαν πρὸς αὖ- 
τὸν, ἵνα μὴ ἐξαλειφϑῇ χαταχλυσμῷ πᾶσα σάρξ. ᾿Αδραὰμ μέγας πατὴρ πλήσδρ ἐδνῶν, χαὶ ὃχ 

εὑρέϑη ἃ ὅμοιος ἐν τῇ δόξζη, Ὃς συνετήρησε γόμον ὑψίςε, χαὶ ἐγένετο ἐν δια δ ήχη μετ᾽ αὐτϑ' χαὶ 

ἐν σαρχὶ αὐτῇ ἔςησε διαθήκην, καὶ ἐν πειρασμῷ εὑρέϑῃ τοιςός. Διὰ τᾶτο ἐν ὄρχῳ ἔςησεν αὐτῷ, 

ἐνευλογηθήναι ἔϑνὴ ἐν τῷ σπέρματι αὐτῇ, σ'ληϑύναι αὐτὸν ὡς χἂν τῆς γῆς, χαὶ ὡς ἄςρα ἀνγυ- 
Ψῶώσαι τὸ σπέρμα αὖτϑ, χαὶ κατακληρονομῆσαι αὐτὲς ἀπὸ ϑαλάσσης ἕως ϑαλάσσης, χαὶ ἀπὸ 

σοταμθ ἕως ἄχρε γῆς. Καὶ ἐν τῷ Ἰσαᾶὰχ ἔςησεν ὅτως διὰ ᾿Αδρααμ τὸν πατέρα αὐτῶ, εὐλογίαν 

““ἄντων ἀνθρώπων χαὶ διαϑήχην. Καὶ χατέπαυσεν ἐπὶ χεφαλὴν ᾿Ιαχώξ' ἐπέγνω αὐτὸν ἐν εὐλο-- 

γίαις αὐτᾶ, χαὶ ἔδωχεν αὐτῷ ἐν χληρονομίᾳ" χαὶ διέςειλε μερίδας αὐτξ, ἐν φυλαῖς ἐμέρισε δεκα- 
δύο. Καὶ ἐξήγαγεν ἐξ αὐτῇ ἄνδρα ἐλέες, εὑρίσκοντα χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σάσης σαρκός. 

Ὡμοίωσεν 
9 ͵΄ 9. " φ ΄ 

Εν λογοῖς αὐτῇ σημξεία χατέπαυ- 
9... 2. Ἀκ Ἂ [4 ή 9 , 55 Ὅ.. Ἃ ν » Ν »Ἤ} 

σεν, ἐδόξασεν αὐτὸν χατὰ ροσωπον βασιλέων' ἐγετείλατο αὐτῷ προς λᾶον αυτᾶ, χαὶί ἔδειξεν 

αὐτῷ τῆς δόξης αὐτξ. 
3 7 Ν ““ ᾿ 5. τες 2 ᾽ 2 ν » ΄ 
Εν σπίςει χαὶ ποραὕτητι αὐτῇ ἡγίασεν, ἐξελέξατο αὐτὸν ἐκ “πάσης σαρ- 

χός. 
3 ’ὔ » 2)", ἰως ἰδ 5 ν.Ὁ ι-ς 9. 9 2Φ.Ν 3 ἍΝ ΄ Ἵ» 33 “Ὁ Ἢχδτισεν αὐτὸν τῆς φωνῆς αὖτξ, χαὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν γνόφον; χαὶ ἐδωχεν αὐτῷ 

Υ. μέλη) μεγαλη 308. διηγόμενοι] Ῥτβεταδιξ. καὶ ξ(γτού, 15 ς, 
τῆν 353)554, 296. ΟΟΩΡ]. ΑΙεχ. ἔπη ἐν γραφῃ] ἐπι εγίραφῃ τού, 
206. ἕν γραφῇ] εγίραφη τς. (οπηρῖ. ΑἸεχ. 

ΝΊ. κεχορηγημένοι)] καὶ χορηγήμενοι (Π0) τΙςς. ἰσχύϊ] ῥγα- 
τοϊτ. ἐν ςς, τού, τὸς, 157, 248, 254, 206. (πρὶ. ΑΙεχ. ἐν ταρ- 
οἰκίαις] ἐν κατοικιαις ξς, τού, τξς, 1ς7, 253, 2.54. Οοηρὶ. ΑἸεχ. 

1]. εἶ κατέλιπον) οἱ καταλιπόντες τού, τς. 
οἱ κατέλειπον ΑἸεχ. 

κατακλυσμός] ργατλῖτς. ὁ τού, τς ς» 1 ς 7, 248. Οομρ]. ΑἸεχ. 
ΧΥΠΙ. Διαϑῆκαι αἰῶνος) διαϑήκη αἰωνος ςς, 2:4. ῥγϑπηπ. 

και 248. (πρὶ. ἐτέϑησαν] ἐξηδαν 23. 
σαν 2:3. Οοπηρὶ. κατακλυσμῷ] α Αἴεχ. 

ΧΙΧ. ὅμοιος} - αὐτῷ Αἰεχ. ἐν τῇ δόξῃ] -- αὐτω τού. 
157, 253. Ἐ αὐτὰ 548. Οοπιρί.. 

ΧΧ. καὶ ἐν σαρκὶ] τικῶν 23, τού, τξς, 1ς7, 248. Οοπηρὶ. ΑἸεχ. 

ΧΧΙ. ἔρησεν αὐτῷ] ἐξησὲεν ἄντὸν 23. ἐνευλογηθῆνα!] ευλογηϑη-᾿ 
νῶι 23. ενευλογειν 248. Οοιηρί. ἐν τῷ σπέρματι αὐτῷ α τῷ 23, 
τού, 1ς7, 248, ς3. Οοιηρὶ. ΑἸεχ. καὶ ὡς ἄςρα---σπέρμα αὐτῷ} 
α υπὶ ἰηϊεγπγεά, 248. Οοπιρὶ. ἕως ϑαλάσσης) ΡΓδιηϊῖ. καὶ τςς. 

ἕως ἄκρε γῆς] ως ἀκρα τῆς γῆς 53. εῶς ἀκρὼν τῆς γῆς ςξς, 254. 
Ὑ7ς} ῥτδοτηϊτ. τῆς τού, τςς, 1 ς79 248, 253» 206. Οοιηρὶ. ΑἸεχ. 

ΧΧΙΙ. Καὶ ἐν τῷ] κακαὶ τοό. ὅτως] αὐτως 23. ετος τες. 

λα Τῇ 

« 

οἱ χαταλειπον- 

ΙΧ. ἐχ ὑπάρξαντες] ἐχ ὑπάρχοντες 248. (πρὶ. 
Χ. ᾿Αλλ᾽ ἢ ὅτοι] αλλ᾽ δτε 23. ἐλέςς7 ἐλεη 68. Αἰά. αἱ δι- 

καιοσύνα!] - αὐτῶν 248. Οοπιρ. ἐπελήσϑησαν] ἐπλησϑησαν τού. 
ΧΙ. διαμενεῖ) διαμένει ςς, 248, 2:3, 24,296. ἔκγονα αὐτῶν] 

εγΐονον αυτων ας4. ἔγίονα αὐτὼν (οπρὶ. 
ΧΙΙ. "Ερη] ἐξὶ 1 ς7. ἐν διαϑηκαις ἐςι 248. Οοπιρί. σπέρμα αὖ- 

ἐτεϑὴ ςς, 2:4. ἐγαϑη- 

τῶν] ργατηϊτί. τὸ τού, 1 ς ς» 1 ς 7» 248, 296. Οοπηρὶ. ᾿ΑἸεχ. καὶ τέκνα 
αὐτῶν] καὶ τὰ τεκνῶ αὐτῶν 23, (τοῦ. τχηᾶγρ.} τς ς,1ς7) 248, 254, 206. 
ΟὐοΠρΡΙ. Αἰεκ. καὶ τέκνα αὐτῶν---σπέρμα αὐτῶν ἱπ σοηι. {ε4.] α οὐπὶ 
ἰηϊεγτηδά. ((ρρίεῖ. 'π πιᾶγρ. 8ΔὉ αἱ. π).} τού. ᾿ δι᾽ αὐτές] μετ᾽ αὖ- 
τὰς ΟΟΠΙρι. 

ΧΠῚ. Ἕως ΠΡ ἑως αἰωνὼν 23, 253. 
253) 254, 206. (πρὶ. διαμένει τού. τηᾶγρ. 
τηϊτ:. το (τού. πιᾶγρ.) 1 ς 7. 
11. 

μενεῖ] μένει ςς, 248, 
σπέρμα αὐτῶν] ρτῶ- 

ἐξαλειφθήσεται) ἐγκαταλειφϑησεται 

{μι ΣΙΝ. Τὸ σῶμα αὐτῶν] τα σωματὰ αντῶν ςς, τού, τς ς,) 157, 

ὦ 

248, 253, 254) 296. Οοπηρὶ. Αἴεχ. ζῇ ] ϑησει (τ. φησι) 232. εἰς 
γενεᾶς] εἰς γενεαν καὶ γένεαν 248. (ΠΡ. 

ΧΡ. διηγήσονται) διηγήσωνται τς. λαοὶ] α τςς. 
ἔπαινον) -[- αὐτῶν τού, τς 7, 248, 2οό, 308. (ὐοπιρί. ΑἸεχ. 

νιν" 
Καὶ τον 

ἐξαγγέλ- 

ων λει] ἐξαγίελεῖ ςς ςς, τού, 2545 296. Οοπηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

“ 
ΧΥΙ. Κυρίῳ] Ἔ Θεὼ 248. Οοπιρὶ. μετανοίας] αἰωνος.2 ς3. 
ΧΥῚῚ. ἐν καιρῷ ὀργῆς] ργαεπιτι. καὶ τού, 157. "διὰ τᾶτο τ - 

75] κα οὰπὶ ἰηίοττηθά, 23, 248. Οοπρί. ἐγενήθη] ἐγένετο 253. διὰ 
τῶτο ἐγένετο] οτε ἐγένετο ςς, τοῦ, τξς) 1ς7, 254) 296, 308. ΑἸεχ. 

γοι. Υ. 

ΧΧΙΠ]Π. Καὶ κατέπαυσεν] κα καὶ 253. ἐν εὐλογίαις αὐτῷ] α εν 
296, 3.08. ἐν κληρονομίᾳ] κληρονομίαν 248. Οοπιρί. καὶ διέρειλε] 
και διεςησεν Π1|. μερίδας αὐτῷ} μεριδὸς αυτε 248. (οπηρί. ἐν φυ- 
λαῖς ἐμέρισε δεκαδύο] ἐν φυλαις αἷς ἐν τὰν δωδεκα 248. (οπηρί. εν 
φυλάχαις ἐμέρισε δεκαδυο 308. 

ΧΧΙΨ. ἄνδρα ἐλέας] ανδρα ἐλεξ 2ς3. 
ΠΊΆΓΡ. 80 4]. τ.) τού. 

ε΄. α ((ρρίεϊ. ἴι 

1. Ἡγαπημένον] ἡγαπημένος Αἷεχ. ὑπὸ ΘΕ} νπὸ Κυριου 23. 

Μωυσῆν] Μωσην 111, (23. ργεῆχο ".) 248. Οοπιρὶ. Μωσῆς ΑΙεχ. 

11. δόξη ἁγίων] ἐν δόξῃ ἁγίων Αἷοχ. 

ΠΙ. Ἐν λόγοις] ἔν λογίοις Οοαηρ!. ἐδόξασεν αὐτὸν] ργαεπμ. 

και 248.. (οπιρ. κατὰ τρόσ. βασιλέων] κατα προσ. βασιλεως ς ς; 
254. ἐνετείλατο] ρταρυἶττ. καὶ το6. καὶ ἔδειξεν αὐτῷ] καὶ ἐνεπτλῆ- 

σεν αυτον τού. 

ΙΝ, τρᾳὔτητι) τραοτητι τού, ιςς, 248, 296. (οπιρί. ΑἸεχ. 
αὐτΆ} αὐτὸν ΑΙεκ. ἡγίασεν] -“Ἐ αυτον ςς, τού, 1ς7, 248, 253,24. 

Οοπιρὶ. ἐξελέξατο] ργαπηῖτι. καὶ 296. 
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ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ, 

ΚΕΦ. 
Σ πχρόσωπον ἐντολᾶρ. γόμον ζωῆς χαὶ ἐπιςήμης, διδάξαι τὸν Ιαχὼδ διαϑήκην. χαὶ χρί τὰ κατὰ πρόσωπον ἐντολᾶς, γῦμον ζωῆς μῆς» ϑήκην, χαὶ χρίματα 

᾿ αὐτῇ τὸν Ἰσραήλ. ᾿Ααρὼν ὕψωσεν ἅγιον Ὁμοίον αὐτῷ, ἀδελφὸν αὐτὰ ἐκ φυλῆς Λευΐ, Ἔςησεν. 6. ̓ 

αὐτῷ διαϑήχην αἰῶνος, καὶ ἔδωχεν αὐτῷ ἱερατείαν λαδ' ἐμαχάρισεν αὐτὸν ἐν εὐχοσμίᾳ, χαὶ περι- 

ἔζωσεν αὐτὸν ςολὴν δόξης. . ᾿Εγέδυσεν αὐτὸν συντέλειαν χαυχήματος, καὶ ἐςερέωσεν αὐτὸν σχεύ-. 8, 

εσιν ἰσχύος, περισχελὴ χαὶ “ποδήρη χαὶ ἐπωμίδα, Καὶ ἐχύχλωσεν αὐτὸν ῥοΐσχοις χρυσοῖςᾳ χώδωσι 9. 
Ε ! φ- κλείςοις χυχλύόϑεν, ἠχῆσαι φωνὴν ἐν βήμασιν αὐτὰ, ἀχεςὸν ποιῆσαι ἦχον ἐν ναῳ εἰς μνημόσυνον 
ΠΡ ὑἱοῖς λαᾶ αὐτῇ, Στολῇ ἁγίᾳ, χρυσῷ, καὶ ὑακίγϑῳ, χαὶ πορφύρᾳ, ἔργῳ ποικιλτᾷ, λογείῳ κρί- το, 

. σεως, δήλοις ἀληθείας, Κεχλωσμένη χόχχῳ, ἔργῳ τεχνίτε, λίϑοις πολυτελέσι γλύμματος σφρα- τι. 
᾿ Ε ω γίδος, ἐν δέσει χρυσία, ἔργῳ λιϑεργξ, εἰς μνημόσυνον ἐν γραφῇ χεχολαμμένῃ χατ᾽ ἀριϑιμὸν φυ- 

πων [4 ,γλῶν ᾿Ισραήλ' Στέφανθν χρυσᾶν ἐπάνω χιδάρεως, ἐχτύπωμα σφραγίδος ἁγιάσματος, καύχημα τι- 15. 

το τ αν μῆς, ἔργον ἰσχύος, ἐπιϑυμήματα ὀφϑαλμὼν χοσμάμενα ὡραῖα. Πρὸ αὐτῇ ἐ γέγονε τοιαῦτα ἕως 13. 

δὼ αἰῶνος, οὐχ ἐνεδύσατο ἀλλογενὴς, αλὴν τῶν υἱῶν αὐτῇ μόνον, χαὶ τὰ ἔχγονα αὐτῷ διαπαντός. 

Θυσίαι αὐτῇ ὁλοχαρπωσήσονται χαϑημέραν ἐνδελεχῶς δίς. ᾿Επλήρωσε Μωυσῆς τὰς χεῖρας, χαὶ 14. 15. 

ἔχρισεν αὐτὸν ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ" ἐγενήϑη αὐτῷ εἰς διαϑήχην αἰώνιον, καὶ ἐν τῷ σπέρματι αὐτῇ ἐν 
ἡμέραις ἐρανξ, λειτεργεῖν αὐτῷ ἅμα καὶ ἱερατεύειν, καὶ εὐλογεῖν τὸν λαὸν αὐτῇ ἐν τῷ ὀνόματι αὐ- 
τῇ, ᾿Ἐξελέξατο αὐτὸν ἀπὸ παντὸς ζῶντος, προσαγαγεῖν χάρπωσιν Κυρίῳ, ϑυμίαμα χαὶ εὐωδίαν τ6. 

εἰς μνημύσυνον, ἐξιλάσχεσθϑαι περὶ τῇ λαξ σου. ἴἜδωχεν αὐτὸν ἐν ἐντολαῖς αὐτϑ, ἐξουσίαν ἐν 17. 

διαϑήκαις χριμάτων, διδάξαι τὸν Ἰαχὼξ τὰ μαρτύρια, χαὶ ἐν νόμῳ αὐτϑ φωτίσαι ᾿Ισραήλ. Ἐπι- 18, 

συνέξησαν αὐτῷ ἀλλότριοι, χαὶ ἐζήλωσαν αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἄνδρες οἱ περὶ Δαϑᾶν χαὶ ᾽Αξει- 
ρῶν, χαὶ ἡ συναγωγὴ Κορὲ ἐν ϑυμῷ χαὶ ὀργῇ. Εἶδε Κύριος καὶ ἐχ εὐδόχησε, χαὶ συνετελέσϑη- ι09. 

«γῇ ῳ σαν ἐν ϑυμῷ ὀργῆς" ἐποίησεν αὐτοῖς τέρατα, χαταναλῶσαι (ν συρὴ φλογὸς αὖτ. Καὶ τροσ-- 20. 

ταν ἔϑηχεν ᾿Ααρὼν δόξαν, χαὶ ἔδωχεν αὐτῷ χληρονομίαν' ἀπαρχᾶς «πρωτογεννημάτων ἐμέρισεν αὐτοῖρ" 

τ ἄρτον ἐν πρώτοις ἡτοίμασε πλησμονήν. Καὶ γὰρ ϑυσίας Κυρίου φάγονται, ἃς ἔδωχεν αὐτῷ τε 21. 

χαὶ τῷ σπέρματι αὖτ, Πλὴν ἐν γῇ λαδ οὐ χληρονομήσει, χαὶ μερὶς ἐκ ἔςιν αὐτῷ ἐν λαῷ, αὖ- 22. 
τὸς γὰρ μερίς σου, χληρονομίχ. Καὶ Φινεὲς υἱὸς Ἐλεάζαρ τρίτος εἰς δόξαν, ἐν τῷ ζηλῶσαι αὖ. 53. 
πῶ αν Στ δ τς τὲ ον τ στ τ. , τ τμ ες εἰς 

. τὸν ἐν φόξῳ Κυρία, χαὶ ςῆσαι αὐτὸν ἐν τροπῇ λα, Ὁ ἀγανύτητι «τροϑσυμίας ψυχῆς αὖτε, χαὶ 
: ιζ ) ᾿ ΄ 

ΠΤ οὐ ᾿ " , ; 
ὶ τὸ Υ. καὶ ἐπιρήμης] καὶ ἐπιςημὴν 1ςς. κα καὶ ΑΙά, διδάξαι] εδι- καὶ ἐν τῷ σπέρματι] α ἐν 23, ζ5ν τού, τξς, 1ς7, 248, 254. Οὐπιρὶ. 

5Ὴ ϑαξεν 223) 248, 2ς3. ΟΟΠΊΡΙ. ΑΙεχ. ἐν ἡμέρα!ς] ἐν ἡμερα 248. ΟοπηρΙ. ἄρανΒ} ἀνϑρωπου (οτ. 
ΓΙ. ὕψωσεν] ἀνυψωσεν 23, τοό, 1 ς7), 248,2 54. Οὐπρί. ἅγιον)ῦ νου) τςς. λειταργεῖν ὅς. υἵχιιε δά ἀντικαταλλασσόμενον νεῖ. 12. 

τρτ κα ρῦ; ςΔΡ. χχνΐ.] α 296,308. τὸν λαὸν αὐτῷ] α αὐτὰ 248. Οοπιρί. ἐν 
, ΜΠ. ἜἜρησεν αὐτῷ] ἐγησεν ἀντον ςς. ΑΙά, διαϑήχην αἰῶνο) τῷ ὀνόματι αὐτῇ] κα αὐτὰ 23, τςς. ΑΙά. μαεῖ αὐτῷ ἰπ ομαγαδι. πίη. 

διαϑηκην αἰώνιον τςς. ςολὴν δόξης] πτεριςολῃ δοξζης 111. τοεριγολὴν Αἷεχ. 
εἰ" δοξης ςς, τού, τςς, 1:7, 248, 253, 254, 296. Ο(οιηρί. ΑἸεχ. ΧΥ͂Ι. προσαγαγεῖν] προσάγειν 33» ςξ, 254. Κυρίῳ] τω Κυριω 
--᾿- . σκεύεσιν) ργαπητε, ἐν Οοσρί. περισκελῆ] ργβοπηϊε. καὶ τςς. καὶ εὐωδίαν] καὶ εὐυωδια ΠΠ1. τοερὶ τῇ λαξ σου] α σου 248. 

. 284: Οοπιρὶ. τερὶ τῷ λαξ αὐτῇ ΑΙεχ., ᾿ 
ΙΧ. ἐν ναῷ] ἐν Κυρίῳ ΑΙ4ά. εἰς μνημόσυνον] ρταττηϊίτ. καὶ 248. ΧΥ,. Ἔδωκεν αὐτὸν] ἐδώκεν αὐτω ςς, τού, τςς, 1ς7,) 248, 24. 

Οοπιρί. Οὐοπιρ!. ΑἸεχ. ἐν ἐντολαῖς} α ἐν τού, 1 ς7, 253,24. Α]ά, ἐντολας 
Χ. Στολῇ ἁγίᾳ] ςολὴ ἁγία (Πς) 2:4. καὶ πορφύρᾳ] καὶ τορ.- 248. Οοῃηρ!. ἐν ταῖς ἐντολαῖς Ἅϊεκ. ἐν διαϑήκαις] α ἐν τού, 157, 

τς φυραν 413. τοορφύρᾳ, ἴργῳ] τορφυρα ἐργα τοό. ἔργῳ ποικιλτ} 253. τῶ μαρτύρια] μαρτυριαν 111. φωτίσαι] φωνῃσαι, 23) 353. 3} 
“τ ἔργων τοικιλτε ΑἸά, δήλοις] διδοις (ῃς) 3.08. ἀληϑείας] αλη-  ΑΙά. Ἰσραήλ] ργαεπηίες, τον τοό, 1 ς7, 248. Οοπιρὶ. ΑἸεχ: 

ϑηνη (ἢς) 2ς2.. ἀληϑείαις ΑἸεχ. Ο ΧΙΧ, Εἶδε] ἴδεν ΑΙεχ. ἐποίησεν αὐτοῖς] ἐποιῆσεν ἐν αὐτοῖς τού, 2}: 

ΧΙ. Κικλωσμένῃ κόκκῳ] βυσσω κεκλωσμενὴ καὶ κοκκω 1Ιοό. κε- [1ς7, 248, 253. Οοπιρί. τέρατα] τεραςια 23, 253. ἐν τῦνρ!} τνρ 
κλωσμενω κοχχὼω 248. (οπηΡ!. α κόκκῳ ΑἸ4, ἔργῳ τεχνίτου] ἐργου 23. ἐν πυρὶ φλογὸς] ἐν φλογι τυρὸς ςς, 2:4. αὐτθ]} αὐτὲς 23, 
τέχνιτου τςς. γλύμματορ] γλυμμᾶσιν 43, 248, ΟοΙηρ!. ἔργῳ ςξ» τού, τς7, 248, 2ς3, 254. ΟΟπλΡ]. ΑΙεχ. ᾿ 
λιϑέεργξ] ἔργων λιϑεργξ, ΑἸά. ἐν γραφῇ] εγραφη τς7. ἐγγραφῇ ΧΧ. ἀπαρχὰς] ἀπαρχῆν 248. ΟὐπιρΙ. ἐμέρισεν αὐτοῖς] μι 
Οομρί. κεχολαμμένῃ] κεκολλημενῃ ςς,254. κατ᾽ ἀριϑμὸν] κατ᾽ σεν αὐτω 23, ἐς, τού, τξς, 157, 248, 253, 254. (οπηρῖ. ΑΙεχ, ὧρ- Ἂς 
ὠριϑμῶν τςς. φυλῶν Ἰσραήλ] νιων Ισραηλ 248. (οῃ)ρὶ. τὸν ἐν ττρώτοις] ἄρτοις ὥρωτοις. 23. λὲν τςξ, 23. ΑΙά. μιαθεὶ ἐν ἴῃ .25 

ΧΙ]. ἔργον ἰσχύος] ὁριον ἰσχυος 23. ἐργα ισχνος 248. Οοπιρί. οδαγαέξ. πιὶπ. Αἰεχ. πλησμονήν) εν πλησμονὴ ςς, 348, 254. ΟΟὨΡΙ. 
ιγ, ἰπιϑυμήματα) ἐπιϑυμητὰ 23) τού, 157, 253. ὀφϑαλμῶν)] οφϑαλ- ΑἸεχ. εἰς πλησμονὴν τού, 1:ς). τῦλησμονη τξς. 

ἷ μου 5. ῥπῦνον ' ΧΧΙ. Κυρίου] Θεκ 15:7. φάγονται] φαγωνται 448. Οὐομρρὶ. 
ΧΠῚ. Πρὸ αὐτα} ὥρο ἀντων 33. Πρὸ αὐτα---τοιαυτα] τοιαυτὰ ἃς ἔδωκεν] ὡς ἐδωκεν τοό. αὐτῷ τε καὶ] α 23ν 253. τ 449. 

ὥρο αυτε οὐ γεγονε ςς, ἀς4. ἕως αἰῶνος] ργαετηϊτί. καὶ 248. ΟοίρΙ. Οοπιίῖ. 
οὐκ ἐνεδύσατο] οὐκ ἰδύσατο (ὐοπιρΙ. μόνον] μονων τοό, τς). καὶ ΧΧΙ]. οὐ κληρονόμησει α οὐ 23, 23. ΓΑ καὶ μερὶς ἐκ ἔριν] Ἂ7] Ι 

τὰ ἴχγονα] καὶ τὰ εγίονα ςς. (ΟΠΩΡΙ. καὶ μερὶς οὐκ εςαι τού, 253. μερίς σε] μερις αὐτὰ ̓  248. Οοπιρί. Χ}..5}07 | 
ἢ στ ΣΙΝ. Θυσίαι αὐτῷ] ϑυσιαι αὐτῶν 23, 248. (οπηρὶ. ἐνδελεχῶς Αἴεχ. κληρονομία ῬΓαουλ τ. καὶ 23, 5) 1ού, τς ς, 167, 254. Αἴεχ. (4 

δίς] ἐνδελεχωσεις 308. κληρονομίας 248. ΟΟμ)ρ]. 
ΧΥ. ᾿Επλήρ. Μωυσῆς] ἐπληρ. Μωσης 4:4. τὰς χεῖρας] -ἰ αν- ΧΧΗΙ. ςῇσαι αὐτὸν] σηναι αὐτὸν τού, τξς, 1ς7. 248. Οοπιρί. “Ἢ 

τα 248. (οπιρί. ἐν ἐλαίῳ] ἐν ἐλέω τος. εν 248. Οοτηρί. εἰς ΑἸεχ. ἐν τροπῇ] ἐν ἐντροπὴ τς. ταερὶ τῷ ᾿Ισραήλ] περι τὸν ἴσ- 
διαϑήκην αἰώνιον] εἰς διαϑηκην αἰωνος 23, τού, 1 ς7, 448, 253. ΟΟΠΡΡΙ. ραηλ τςς. Ἐν τς ᾿ 

ὩΑΝ 



ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ.: 
κεφ. ΧΙ. 

24. ἐξιλάσατο περὶ τῷ Ἰσραήλ. 

25. 

; 

Διο τῶᾶτο ἐςάϑη αὐτῷ διαϑήχη. εἰρήνης, τἰροράτην. ἁγίων χαὶ λαῷ 
αὖτξ, ἵνα αὐτῷ ἢ χαὶ τῷ σπέρματι αὐτῷ ἱερωσύνης μεγαλεῖον εἰς τὸς αἰῶνας. Καὶ διωϑήχην τῷ 
Δαυὶδ υἱῷ ἔχ φυλῆς Ἰούδε, κληρονομία, βασιλέως υἷἱδ ἐξ υἱξ μόνου" χληρονομίᾳ ᾿Ααβὼν χαὶ. τῷ 

σπέρματι αὐτ. Δῴη ὑμῖν σοφίαν ἐν καρδίᾳ ὁ ὑμῶν, ΡΠΕΙΝ, τὸν λαὺν αὐτῷ ἐν δικαιοσύνη, ἥ ἵνγὰ μὴ 

ἀφανισϑῆ τὰ ἀγαθὰ αὐτῶν, χαὶ τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς γενεᾶς αὐτῶν. 

ι. ΚΡΑΤΑΙΟΣ ἐν “Φολέμοις Ἴησδς Ναυῆ, καὶ διάδοχος Μωυσῆ ἐν προφητείαις' ὃς ἐγένετο χατὰ 
Ἂ»Ἕ 3 »᾿ 2 ς Ἕ Σ᾽ κ' Φ δ, 2) 3 ΄ 3 Ν ιχ τὸ ὑνομὰ αὐτῷ μέγας ἐπὶ σωτηρίᾳ ἐχλεχτῶν αὐτῇ, ἐχδιχῆσαι ἐπεγειρομένους ἐχϑρδς, ὅκως χλη- 

[4 Ν 9 »" 

2. βονομησῃ ΤΟΥ ἰνῶν Ὡς εδοξάσϑη ἐν τῷ ἐπᾶραι χεῖρας αὐτῇ, καὶ τῷ ἐχκλῖναι ῥομφαίαν ἐπὶ 
; σὐλεις : Τίς "πρότερον αὖτ ὅτως ἔφη; τὸς γὰρ πολεμίες Κύριος αὐτὸς ἐπήγαγεν. Οὐχὶ ἐν 

5. χειρὶ αὐτῇ ἀνεπόδισεν ὃ ἥλιος, χαὶ μία ἡμέρα ἐγενήνη πρὸς δύο, Ἐχεχαλέσατο τὸν ὕψιςον 
6. δυνάςην, ἐν τῷ ϑλίψαι αὐτὸν ἐχϑρὰς χυκλόϑεν' χαὶ ἐπήχεσεν αὐτῶν μέγας Κύριος Ἐν λίϑοις 

χαλάζης δυνάμεως χραταιὰς" κατέῤῥαξεν ἐ ἐπ ἔϑγὸς πόλεμον, χαὶ ἐν χαταξάσει ἀχώλεσεν ἄνϑε- 

ςηχότος᾽ ἵνα γνῶσιν ἔννη πανοπλίαν αὐτῶν, ὅτι ἐναντίον Κύρου ὁ 'σόλεμος αὐτῇ, καὶ γὰρ ἐτ- 
7. ἡχολέσϑησεν ὀπίσω δυνάςα. Καὶ ἐν ἡμέραις Μωυσέως ἐποίησεν ἔλεος, αὐτὸς χαὶ Χαλὲδ υἱὸς Ἴε- 

φοννῇ, ἀντιςῆναι ἔναντι ἐχϑρϑ, χωλῦσαι λαὸν ἀπὸ ἁμαρτίας, χαὶ χοπάσαι γογίυσμὸν “πονηρίας. 
...8 Καὶ αὐτοὶ δύο ὄντες διεσώϑησαν ἀπὸ ἑξακοσίων χιλιάδων “πεζῶν, εἰσαγαγεῖν αὐτὸς εἰς χλήρονο- 

9. μίαν, εἰς γῆν βῥέεσαν γάλα χαὶ μέλι. 'Κα ἡ) ἔδωχεν ὁ Κύριος τῷ Χἀλὲξ᾽ ἰσχὺν, χαὶ ἕως γήρους 
᾿ διέμεινεν αὐτῷ, ἐπιξῆναι αὐτὸν ἐπὶ. ὕψος τῆς γῆ.» χαὶ τὸ σπέρμα αὖτ χατέσχε κληρονομίαν! 

10.11. Ὅχσως ἴδωσι πάντες οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, ὅτι χαλὸν τὸ πορεύεσθαι ὁ ὀπίσω Κυρίου. ᾿ Καὶ οἱ. κριταὶ 

ἕχαςος τῷ αὐτῷ ὀνόματι, ὅσων ἐχ ἐξεπόρνευσεν ἡ χαρδία, χαὶ ὅσοι ἐχ ἀπεςράφησαν ἀπὸ Κυρίε, 
Μ Ἁ. ΄ 3 Ὁ 3 ϑ ΄ , 

12. δίΙἢ Τὸ μγημοσυγον αὑτων εν εὐλογίαις. 

13. μὰ αὐτῶν ἀντικαταλλασσόμενον, ἐφ᾽ υἱοῖς δεδοξασμένων αὐτῶν. 
ΟΝ ΒΤ ’ ΄ Ζ ον» » δικ Ν Ἃ ΟΞ» “9 

14. Σαμουὴλ προφήτης Κυρίου χατεζησε βασιλείαν, χαι ἐχρίσεν ἄρχοντας επὶ τὸν λᾶον ἃυτδ. 

. » Ὁ. 393 ᾿ ϑ ΄ 2 "Ὁ ΄ 9. Ὅ.Ὁ ἯἙΝ Ἀ» 

Τὰ ὑςὰ αὐτῶν ἀναϑάλοι ἐχ τῇ τόπε αὐτῶν, χαὶ τὸ ὅγο- 
3 ’’ ς:νΝἙΝ », 9 “Ὁ 

Ηγαπήμενος υ7ὸ Κυρίου αὐτὰ 

Ἐν» 

15. γόμῳ Κυρίου ἔχρινε συναγωγὴν, χαὶ ἐπεσχέψατο Κύριος τὸν ᾿Ιαχώδ. Ἐν σΐςει αὐτῇ ἠχριξάσϑη 
16. πτροφήτης, χαὶ ἐγνώσθη ἐν πίςει αὐτϑ. πειςὸς ὁράσεως. 

δ 

ΧΧΙΝ. Διὸ τᾶτο ἐςάϑη] δια τῆτο ἐφὴ 248. ΟοπρΙ. διωϑήκη] 

διαϑήκην Οοπηρί. τὡρογάτην] τροξατειν τοῦ, τς). Αἰεχ. τοροςά- 
ΤῊν  ὁγίων] τροςατὴν τῶν αγιὼν ςς, τρογᾶτειν τῶν αγίιων 3 ξ.4. 

Ἢ λαῷ αὐτὰ] καὶ λὰξ αὐτὰ 23) οό, τς 4,23. ΑἾεχ. ἵνα αὐτῷ 1], ἤ 
εαςς. ΑἸά. ἱερωσύνης] ἐρωσυνη (ρεΐπιο; ἔργα δάϊοσ. ς δὸ αἱ. τῇ. ) τοῦ. 
αγιωσυνῆς 1Κ 5: εἰς τὰς αἰῶνας] εἰς τον ἀἰωνά 248. Οοπριὶ. 

ΧΧΥ. Καὶ διαϑήκην) καὶ διαϑηκη 1Ιοό. κατὰ διαϑήχην ΑἸόχ. 

τῷ Δαυὶδ] των Δανιδ 2:4. τὰ Δαυὶδ ΑΙά. τῷ Δαυὶδ υἱῷ] τω υἱιω 

4} Δανιδ 197. υἱῷ] υἱὼν 23, 1ς 4,2 54. τὴ Ἰεσσαὶ Αἰεχ. κληρονομία 
βασιλ.] κληρονομίας ς βασιλ. ΑΙεχ. ᾿ υἱα ἐξ] υἱων ἐξ 23. κληρονο- 
μία ᾿Ααρὼν]) κληρονομια αὐτῳ ΠῚ. ἌΡΗ αὐτα τςς. ἌΛΕΟ ΝΕ: 

μίαν Ααρὼν 2 54. 

ΧΧΥῚ. Δῳη)] δοιη ΠῚ. 

τε 248. (οπρὶ. 

Ν 
ὐὰ 

καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν] και τὴν δοξαν αυ- 

εἰς γενεὰς αὐτῶν] εἰς γενεαν αὐτῶν 17. Α]εχ. 

ς 1. Κρατ. ἐν πολέμοις} κρατ. ἐν τσολέμω αἰοό, τος, ἐξ» 248. 
ΣΟ ΟΡ: ΑΙεχ. . Ἰησδς Νανὴ] ἴησις υἱὸς Ναυη 23, τού, 157. ΑἸεχ. 

ἴησας υἱὸς Ναυι τςς-. ἴησας ὁ τὰ Νανη 248. Οοπιρί. υἱος Ναυη 
.54- Μωυσῇ] Μωσεως ςς, 254- ρτγαταίτξ, ἐν 414. ἐν προφητ.] 
α ἐν ΑΙά. ἐκλεκτῶν αὐ78} α αὐτε 23. κληρονομήσῃ] κατακληρο- 
νσμησὴ ς.) 157. 248, 2 54: Οοιηρί. ΑΙεχ. κατακλπρονομῆσει 1ξς. 

Π. Ὡς ἰδοξάσϑη] ὃ ὃς εδοξασϑὴ τοό. «χεῖρας αὐτα] χερᾶ αυ- 

ταῖςς. καὶ τῷ ἐκκλῖναι] καὶ τὼ ἔχτειναι ςξς, 1το6. καὶ ἐν τῷ ἔχ" 
τειναι 15, 197 448, 253. ΟοἸρ]. ΑἸεχ. ῥομφαίαν] ρομφαιας τες. 

Π]Ι. πρότερον αὐτῷ} προτερος αὐτα τοῦ, τς, 147, 448. Ομ. 
ΑἸεχ.᾿ τῦρο πατέρων αὐτῇ 283. τὲς γὰρ πολεμίες} τας γὰρ τολε- 

μὲς 448. Οοπιρὶ. Κύριος] Κυριου τού, 248, Οοπιρί. Αἰεχ. ἐπή- 
γαγεν] ἀπήγαγεν ΑἸεχ. 

ΙΝ. ἀνεπόδισεν) ἀνεποδισϑὴ τςς. ἐνεποδίσϑη ΑἸεχ. 
ν. ᾿Επεκαλέσατο] ἐπεκαλισε 2:2. τὸν ὕψιςον] ργορπντε. ἐπὶ 

2:3. ἐν τῷ ϑλίψαι] ἐν τω ἐκϑλιψαι 248. Οοπηρί. ἐχθρδς] ἐχθρον 
Ἴμ- 223. ἐπήκεσεν αὐτῶν] ἐπήχεσεν αὐτῇ ς δ ιοό, 157, 248, 253, 254. 

Οαπιρί. Αἰεκ. μέγας Κύριος) ργιηϊε. ὁ τού, 1ς7. 

ςΗ 

Καὶ ἐπεχαλέσατο τὸν Κύριον δυγάςην, 

ΝΙ. 

ἔϑνος} ἐπ᾿ ἐχϑρες τξξς. 
πανοπλίαν αὐτῇ ςξ, τού, τξς»1ς7, 243) 254. ΑΙοχ. 

15] ὁ πόλεμος αὐτῶν 23. 
11. Καὶ ἐν ἡμέραις] καὶ ἐν ἡμέρα 248. Οομνρὶ. 

ἐποιῆσεν δυναμιν 1). καὶ Χαλὲδ] , και τς 5: 
Ιεφωνη 1ςς» 157. ὑἱος Ἰεφονη 248. (οπηρί. ἔναντι -ἐχϑ0Ε] ἔναντι 
ἐχχλησιας 23. ΑἸεχ. ἐναντι ἐχϑρὼν ςξ) 254. ενᾶντιον ἐκκλησίας 
248,2 253. ̓Οομαρί. καὶ κοπάσαι!) καὶ κοπιᾶσαι τξς. 

ΨΝΙΠ1. ὠπὸ ἑξακοσίων] ὑπο ἑξαχοσιων ςς. εἰσαγαγεῖν] εἰσάγειν 
Αἰεχ. εἰς γῆν ῥέασαν] Ῥγεεγοῖτ. καὶ 353. γάλα καὶ μέλι} μελι 
και γῦλᾶ 1ξς. 

ΙΧ. ὁ Κύριος] α ὃ τού, 157. 253. κχαὶ ἕως γήρους] και ἕως γη- 

ρως 43, τού, 147. ἐπιδῆναι αὐτὸν] α ἀντον τού. ῥγαεπλϊῖ. καὶ 248. 
Οοπιρί. ἐπὶ ὕψος] ἐπι τὸ υψος ςς, τού, τες, 248, 254. Οουνρὶ. 
ΑΙεχ. κατέσχεν) καὶ ΠῚ. κληρονομίαν] Ῥεῖ. τὴν ΑἸεχ. 

Χ, οἱ υἱοὶ Ἶσρ.] οἱ νιοι τα Ισρ. τού, τς7. κ οἱ 454. τὸ πιορεύ- 
εσϑα!] τορευϑηναι 15:5. ὀπίσω Κυρίου] οπισω του Κυριου 248. 
Οομρὶ. 

ΧΙ. ἕκαςος} ἑκάςῳ ΑΙ. τῷ αὐτῷ ὀνόματι} τω ἑαυτε ονόματὶ 

23, 157). ὥσερι τῶ ἑαυτὰ ονομᾶτι τού. 
ὅσων] ὁσον τοό. ἀπὸ Κυρίου) απὸ τε Κυριε 248. 
νον] χαι τὸ μνημόσυνον 248. Οομρί. 

ΧΙ]. ἐκ τῇ τόπε] ἐπὶ τὰ τοπε 248. ἙΉΡΡΗΙ; 
248. ΟΡ. ἐφ᾽ υἱες 308. : 

ΧΙΠ. ὑπὸ Κυρίου αὐτῇ] ὑπὸ Κυριου ἑαυτε ςς, 2:4. Σαμουὴλ) 
α ΑΙά. βασιλείαν] βασιλεα 68. ΑἸά. βασιλείας 248. Οοπιρί. 

ΧΙΝ. Ἐν νόμῳ Κυρίου ἔκρινε συναγωγὴν] α τού, Κύριος} α 22, 
2ζ4. τὸν Ἰακώδ) τω Ἰακωδ 23. 
ΟΧΥ, καὶ ἐγνώσϑη]. καὶ ἐπεγνωσθὴ τςς. ἐν τύΐξει αὐτῇ 29] ἐν 

ρηματι αὐτὰ 23, 55. 248, 253, 254) 206. Οομρί. εν ρημᾶσιν αὐτὰ 

τοό, τες, 1ς7. ΑΙεχ. τοιρὸς] τιγει (ἔογ. πρὶ) 23. τρις 253. 
πιςὸς ὁράσεως) α 248. Οοπιρὶ. 

ὁ πόλεμος αὖ- 

ἐποίησεν ἔλεος] 
υἱὸς Ἰεφοννῇ] υἱος 

Ν δ ’ εἴη τὸ μνημόσυ- 

Ἐν λίϑοις] αν τς ς. δΒιαθεῖ ἐν ἱπ οπαγδές. πχίπογε ΑἸεχ. ἐπ᾽. 
ἐπι ἐϑνη 248. Οοπιρί. “τανοπλίαν αὐτῶν] .᾽ 

ἐν τῶ ἄντὼν ονομᾶτι τςς.. 

ἐφ᾽ υἱοῖς} ἐν υἱοῖς Ὁ 

ἀναλῶσαι γι 
έ . 

γίωλῦ σπι ᾿ ΤῊΝ 

7γκοιεκί - 

ΕΨΕΙ ἥ ὦἕς 
. ἃ κἡὴ) ΕΣ 

τα 

«4: 

ν- 

! 

--.- 

ἐκ 

ὅκα 

ιὃὁ»» 



ΞΟΥΤᾺ ΣΕΙΡΑΧ, 
ΚΕΦ. ΧΕΙ, 

ἐν τῷ ϑλίψαι ἐχϑρὰς αὐτῇ χυχλόϑεν, ἐν ν προσφορᾷ ἀρνὸς γαλαϑηνῆ, Καὶ ἐδρόντησεν ἀπ᾿ ἐραγᾷ τ). 

Κύριος, χαὶ ἐν ἤχῳ μεγάλῳ ἀχεςὴν ἐποίησε τὴν φωνὴν αὖτ. Καὶ ἐξέτριψεν ἡ ἡγεμένες Τυρίων, 18, 

χαὶ φάγτας ἄρχοντας Φυλις ιείμ. Καὶ πρὸ ΧΔΠ5 κοιμήσεως αἰώνος. ἐπεμαρτύρατο. ἔγαγτι ΕἸγις 10. 

εὐ χαὶ χριςΒ, Χρήματα χαὶ ἕως ὑποδὴ ἡμάτων ἀπὸ πάσης σαρχὸς Εχ εἴληφα' χαὶ ὅχ ἐνεχάλεσεν αν- 
Γ΄ ἄνθρωπος. Καὶ μετὰ τὸ ὑπνῶσαι αὐτὸν προεφήτευσε, χαὶ ὑπέδειξε βασιλεῖ τὴν τελευτὴν 20. 

αὐτᾷ, χαὶ ἀνύψωσεν ἐκ γῆς τὴν φωνὴν αὐτῷ, ἐν προφητείᾳ ἐὐωὰ ὡὲ ἀγομίαν λαδ. 

ΚΑΙ γε τῶτο ἀγέξη Νάνϑαν ἘΦ ΉΤΕΟΙΝ ἐν ἡμέραις Δαυίδ, Ὥσπερ ςέαρ ἀφωρισμένον ων 

ΠΡ σωτηρίου, ὅτως Δαυὶδ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. Ἐν λέδσιν ἔπαισεν ὡς ἐν ἐρίφοις, χαὶ ἐν ἄρχοίς 3. 

πὰ ὡς ἐν ἄρνασι προδάτων. Ἐν γεότητι αὖτ ὀχὶ ἀπέχτεινε γίγαντα, χαὶ ὶ ἐξῆρεν ὀνειδισμὸν ἐχ λαδ, 4. 

ἐν τῷ ἐπᾶραι χεῖρα ἐν λίϑῳ σφενδόνης, χαὶ χαταξβαλεῖν γαυρίαμα τῇ Γολιάϑ, ᾿Επεχαλέσατο 5. 
γὰρ Κύριον τὸν ὕψιςον, καὶ ἔδωχεν ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτῇ χράτος ἐξᾶραι ἄνϑρωπον δυνατὸν ὁ ἐν πολέ- 

βῳ; ἀγυψῶσαι χέρας λαϑ αὐτ. Οὕτως ἐν μυριάσιν ἐδόξασεν αὐτὸν, χαὶ ἤγεσεν αὐτὸν ἐν εὖλο-- 6. ᾿ 

γίαις Κυρίαυ, ἐν τῷ φέρεσϑαι αὐτῷ διάδημα δόξης. ᾿Εξέτριψε γὰρ ἐχϑρὸς χυχλόϑεν, χαὶ ἐξε. 7. 

δένωσε Φυλιςτεὶμ τὰς ὑπεναντίας" ἕως σήμερον συνέτριψεν αὐτῶν χέρας. Ἔν “παντὶ ἔργῳ αὐτῇ 8. 

ἔδωχεν ἐξομολόγησιν: ἁγίῳ ὑψίςῳ ῥήματι δόξης ἐν “πάσῃ καρδίᾳ αὐτῷ ὕμνησε, χαὶ ἠγάπησε τὸν 
ποιήσαντα αὐτόν. Καὶ ἔςησε Ψψαλτῳδὲς χατέναντι τ ϑυσιαςηρίου, χαὶ ἐξ ἤχα αὐτῶν γλυχαίνει 9. 

μέλη. Ἔδωχεν ἐν ἑορταῖς εὐπρέπειαν, καὶ ἐκύσμησε χαιρὰς μέχρι συντελείας" ἐν τῷ αἰνεῖν αὐ-- 1ο. 

τὸς τὸ ἅγιον ὅνομα αὖτξ, χαὶ ἀπὸ πρωὶ ἠχεῖν τὸ ἁγίασμα. Κύριος ἀφεῖλε τὰς ἁμαρτίας αὐτῷ, τι. 

χαὶ ἀνύψωσεν εἰς αἰωνα τὸ χέρας αὐτῷ, καὶ ἔδωχεν αὐτῷ διαϑήχην βασιλέων χαὶ υρόνον δόξης ἐν Ὁ 

᾿ τῷ Ἰσραήλ. Μετὰ τέτε ἀνέςη υἱὸς ἡ ΠΕΉΤΝΝ, χαὶ δι’ αὐτὸν χατέλυσεν ἐν τλατυσμῳ, Σάλω- 12. 13. 

ὃ: μὼν ἐβασίλευσεν ἐ ἐν ἡμέραις εἰρήνης, ᾧ ἁ Θεὸς χατέπαυσε χυχλόϑεν, ἱγα ςἥση οἶκον ἐπ᾽ ὀνόματι ᾿ 

- αὐτῷ, χαὶ ἑτοιμάση ἀγίασμα εἰς τὸν αἰῶνα. 'Ως ἐσοφίσϑης ἐν νεότητί σον, χαὶ ἐνεπλήσθης ὡς 14. 
Ν ΄ ΣΧ) ΄ ε  ΄ νΙΟΙΣ» 2 2 ΝΕ Α ᾿ 

ποταμὸς συγέσεως. Τὴν ἐτέγάλ ον ἤ ψυχῇ σου, χα! ἐγεπλησᾶς ἔν “αραδολαῖς αἰνιγμάτων. τ. 

Εἰς γήσες πόῤῥω ἀφίχετο τὸ ὕγομᾶ σξ, χαὶ ἡγαπήνης ἐν τῇ εἰρήνη σδ. Ἔν» ῳδαῖς χαὶ παροιμί- 16, 15. 

αις χαὶ παραβολαῖς, χαὶ ἐν ἑρμηνείαις ἀπεϑαύμασάν σε χώραι. Ἐν ὀνόματι Κυρίου τϑ Θεᾷ τϑ ι8. 

ΧΝῚ. ἐν τῷ ϑλίψαι] ἐν τω ἐεκϑλιψαι 23. -Ἐ αὐτὸν 248. (οην!. 1Χ. ψαλτῳδὲς] ψαλμωδὲες 248, Ζοῦ. Οοτρὶ. κατεν. τὰ ϑυσιας.] 
ἐν τῶ ἐκλειψαι 253. ἐν τυροσφορᾷ ὠρνὸς} εν προσφορὰ ανδρος 248: κα τα τού, τς, τ1ς7, 248. (οιηρί. ΑΙεχ.. καὶ ἐξ ἤχε] καὶ εξ ἡχες 
Οὐομπρρὶ. :.43,) ἰὸς, (248, 253. ἔστ, ἔξηχους) 254. ΟὐπΙρΡΙ. ΑΙεχ. α καὶ 15). (.' ἤρω 

ΧΥΎΙ]. Κύριος] ργαπηῖιε. ὁ τού, τςς, τς}, 248, 254» 296. Οοπιρὶ, ἃντῶν] αὐτε 248. Οοπηρί. γλυκαίνει] γλυχαινειν, τού, 157, 248, (ἢ ΄ 
ἐν ἤχῳ μεγάλῳ] “Ἢ βροντης 248. Οουρρὶ. 253, 24, 206. (ομηρ!. Αἰεχ. μέλη] -Ἐ καὶ καϑημεραν αἰνέσουσιν 
ΧΙ]. πάντας ἄρχαντας] πάντας τὰς αρχοντας τς. Φυλι- εν ὡδαις αὐτῶν 248. (οπιρί. -ξ- εάεηι, πἰἢ ἐν ταῖς ὡδαῖς, ἴῃ οἢιᾶγ. 

ςιεὶμ] Φιλιςφιειμ τοό, τςς. τηΐποσε ΑἸεχ. 

ΧΙΧ. κοιμήσεως} τοοιησεὼς ςς, 2:4. καὶ ΥΩ Ἑ αὐτὰ 248. Χ, Ἔδωκ. ἐν ἑορτ. εὐπρέπ.} αὶ 43. ἐν ἑορταῖς] μεν εορταις τξξ. 
Οοπρὶ. ἐκ εἴληφα] εκ εἰληφει ςς, 2:4. δκ εἰληφεν 68. ΑἸά. ἐν ταις εορτῶις 248. (ΟμΠΙΡΙ. τὸ ἅγιον ὄνομα} το  ϑνομῶ τὸ ἄγων ᾿ 

ΧΧ. τιροεφήτευσε) ἐπροφητευσε, 6, 296, 3908. ΑΙεκ. βασιλεῖ] Δ 55: 157. τὸ αγιον αὐτῇ ὀνομα 248. ΟΟπρὶ. α ἅγιον ΑἸά, καὶ ᾿ 

βασιλέως ΑἸ4ά. τὴν φωνὴν] α τὴν ΑἸοχ. ὠνομίαν] ττροφητειαν 2ς4. πὸ πρωὶ] και ἀπο τρωιας͵ 33, ιού, τξξ, τς7, 248, 2.3, 244. 290. ( 
Οοπρὶ. ΑἸεχ. τὸ ὁ ἁγίασμα] Ἢ αὖτε 248. (οί. 

ἢ 1. Καὶ μετὰ τῦτο] καὶ μετα τατον 23, 68, τοῦ, (τςς. ἴογ. τατων) ΧΙ. εἰς αἰῶνα] εἰς αιἰωνας 248. Οοπιρί. ,διαϑήκην βασιλέων]. 
157, 253, 296, 308. ΑἸὰ. Αἰεχ. ἀνέγη Νάϑαν] ἀνεςιν Ἰσραὴλ 23. διαϑηκην βασιλέως ςς, 2:4. διαϑηκην βασιλείας 248. Οομηρὶ. [2 
ἀνεςησε Ναϑαν 1φ7ν 206. τοροφητεύειν] ὁ τῦροφητὴς 248. (οπηρὶ. ΧΙ]. Μετὰ τάτα]} μετὰ τατον τοῦ, τςς, 1ξς7, 248. Οοπηρὶ. ἈΪεχ. Ἧ ; 

Ἄ 11. ἀπὸ τῶν υἱῶν] αὶ τῶν τού, τς ς)γ1ς7, 248, 253. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. μετα τῶτο 23. καὶ δι᾿ αὐτὸν] καὶ δι᾽ αὐυτων τς. . 
1Π. ἔπαισεν] ἐπαιξεν (23, τς ς. ἴογ. ἐπεξεν) ς ς, τς7, 253. επεξε- ΧΙΠ, ἐν ἡμέραις εἰρήνης] -ἰ ταὶ εδοξασϑη 248. Οὐμ1Ρ].. ᾧ ὁ 

νῶσεν 248, 2 ς4. (ΟΩΩΡΙ. ἔπηξεν 296. ἔπαιζεν ΑἸά. Αἰεχ. ὡς ἐν ἐρί- Θεὸς] ὡς ὁ Θεὸς 248. Οοπιρὶ. ΑἸά. ὃν ὁ Θεος 296, 3ο8. κυκλόϑεν] 
Φοις}] α ὡς ἐν 2:4. καὶ ἐν ἄρκοις] καὶ ἐν ἀρκτοις ςς. ἐν ἄρνασι - αὐτὰ 248. Οοπηρί. ἵνα ςήἤση] ἀναξησει τξς. καὶ ἑτοιμάσῃ] 
τπροδάτω»] ἐν ἀρμᾶσι τροδατοις 2 ξ4. χᾶι ἐτοιμᾶσει τῷ. 

ΙΝ. ἐχὶ ἀπέκτεινε] α εχ! 248. Οὐρὶ. ὀνειδισμὸν] ἐφονειδισμον ΧΙΝν, Ὡς ἐσοφίσϑης] ὡς ἐσοφισϑὴ 248. Οοπιρί. ἐν νεότητί σε] 
τξς-. ἐν τῷ ἐπαραι] ΒγφοΓητ, καὶ ς 5) 248. Οοπιρ. χεῖρα] χει: εν νεότητι αὐτὰ 248. Οοπιρί. καὶ ἐνεπλήσϑης] καὶ ἐνεκλησϑὴ 248. 

“ ρᾶς1Π,23. καὶ καταξαλεῖν] α καὶ 23») 248. Οὐπηρ!. καὶ κατε Οορί. καὶ ἐπλησϑης 253. ὁ, 
ς τὰς δαλε (τοό. (δὰ ε υἱπιπίαις ἰογῖρι. ἴωρεγ γαΐμγ. δ αἱ, τι. ) ας. τὰ ΧΥ͂. ἡ ψυχή σου] -- τασαν 248. (οπιρὶ. καὶ ἐνέπλησας] και 

ἐν ΝΣ Ὁ Γολιαθ] τα Γολιαδ 23. τον Γολιαϑ 208. : ἐνέπλησε 248. (οπρὶ. καὶ ἀνέπλησας Αἰά, ἐν παραβολαῖς] κα εν 
Υ. Κύριον τὸν ὕψιςον] τον υψιςον Κυριον τοό. α τὸν 248. (οπηρὶ. 248. (οπιρὶ. 

α Κυριον 2:4. δυνατὸν ἐν τσολέμῳ] δυναςὴν ἐν πολέμω τς. ὥνυ- ΧΥῚ. καὶ ὶ ἡγαπήϑης) καὶ ηγάπησεν 248. (πη. 

ψῶσαι κέρας] ρτατηῖτε. καὶ 2 ς 4. ΧΥΙΙ. Ἐν δαῖς] ργαπιῖιι. καὶ τςς. Αἰεχ. ἐν ἑρμηνείαις εν ἐρπν. 
ΝΊ. Οὕτως «τος ιξς. καὶ ἤνεσεν] καὶ ἤνεσαν τού, 1 ς᾽, 208. μιαις ΠῚ. ἐν ερμηνειῶ 68. ΑΙά. α ἐν 248. Οοπρὶ. ἀπεϑαύμ. σε ,- 

ΝΠ. Ἐξιτριψέ ἐξετρεψε :ξς. Ὑε 208. ἕως σήμερον] εως λ σε 248. (μηρί. χῶραι] αἱ χώραι 248. (οπηρὶ. 

αἰῶνος 55, 253, 234. εὡς Ἠμέρων 1ξξ. ΧΥΠΠ. Κυρία τῷὸἪ ΘΕΞ] α τὰ Θεὲ 22. -ἔ πάσης τῆς γῆς 248. 

ΝΗΙ. Ἐν παντὶ ἔργῳ] ῥταεπηῖεῖ, καὶ 2.4. ῥήματι δόξης] ρη- Οοπφρί. τῷ ἐπικεκλημένε] τε ἐπικαλεσαμενου 248. ΟΟΠΙΙ. Θεὰ 
μασιν δοζης τςς. : Ἰσρ.1] ργαπιῖετ. τα 248. ργδεπηῖες. σα ΟΟΠΙΡΙ. συνήγαγες] σιψηγά" 



ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ.: 
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22. 

23. 

24. 

25. 

ΚΕΦ. 
ΧΙΝΠΙ. 

1. 2. 

3- 

4. 

5.6. 

ῃ, 

8. 

ἐπιχεχλημένου Θεξ Ἰσραὴλ, συνήγαγες. ὡς χαασίτερον τὸ χρυσίον, -καὶ ὡς. μόλιδδον ἐπλήσυνας. 
ἀργύριον. Παρενέχλινας τᾶς. λαγόνας δου. γυναιξὶ, χαὶ “ἐγεξεσιάσϑης ἐν τῷ σώματί σε... Ἔδω-- καὶ ῃΗ 
χας μῶμον. ἐν - τῇ. δόξη σου, χαὶ ἐδεδήλωσας τὸ σπέρμα σου, ἐπαγαγεῖν. ὀργὴν ἐπὶ τὰ Ἐθι: σου 
χαὶ χατεγύγην ἐπὶ τῇ ἀφροσύνῃ σε, Γενέσϑαι. δίχα τυραννίδι, χαὶ ἐξ Ἐφραὶμ. ἄρξαι βασιλείαν “πὰ 

ἄπειϑη. " Ὃ δὲ Κύριος οὐ μὴ "καταλίπῃ τὸ ἔλεος αὐτῷ, χαὶ οὐ μὴ διαφθαρῇ ἀπὸ τῶν ἔργων αὐ- 
τᾶ" δὲ μὴ ἐξαλείψη ἐκλεχτᾷ ἔχγονα, χαὶ σπέρμα τῇ ἀγαπήσαντος αὐτὸν οὐ μὴ ἡ ἐξάρη" χαὶ τῷ 

Ἰαχὼδ ἔδωχε χατάλειμμα, χαὶ τῷ Δαυὶδ ἐξ αὐτῷ ῥίξαν. - Καὶ ἀνεπαύσατο Σαλωμὼν μετὰ τῶν 
πατέρων, χαὶ χατέλιπε μετ᾽ αὐτὸν ἐκ τῇ σπέρματος αὐτᾶ, λαξ ἀφροσύνην. καὶ ἐλασσόμενον. συν-- 
ἔσει, Ῥοξοᾶμ, ὃς ἀπέςησε λαὸν ἐχ βελῆς αὖτϑ' χαὶ Ἱεροξοὰμ υἱὸν Ναδᾶτ, ὃς ἐξήμαρτε. τὸν ̓1σ- 

ῥαῆλ,, ̓χαὶ ἔδωχε- τῷ ᾿Εφραΐμε ὁδὸν. “ἁμᾶρτίας. - Καὶ. ἐπληθύνθησαν αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν σφύδρα, 

ἀποςῆσαι αὐτὸς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν. - Καὶ πᾶσαν «πονηρίαν ἐξεζήτησαν, ἕς ἕως ἐχδίχησις ἔλϑῃ ἐ ἐπ᾿ 
αὐτές.  ἀταρης ᾿ς ἀὐκτθτ ὦ 

ΚΑῚ ἀνγέςη Ἤλίας. προφήτης ὡς πῦρ, χαὶ ὁ λόγος αὐτᾶ ὡς λαμπὰς ἐχαίετο. Ὃς ἐπήγαγεν ἐπ᾽ 

αὐτὲς λιμὸν, χαὶ τῷ ζήλῳ αὐτῇ ὠλιγοποίησεν αὐτός. Ἔν λόγῳ Κυρίου ἀνέσχεν ὅρανον, χατ-: 

ἤγαγεν ὅτως τρὶς αὖρ. Ὡς ἐδοξάσϑης Ἤλία ἐν τοῖς ϑαυμασίοις φου: χαὶ τίς ὅμοιός σοι χαυ- 
χᾶσϑαι:; . Ὁ ἐγείρας γεχρὸν ἐχ θανάτου χαὶ ἐξ. ἄδου ἐν λόγῳ ὑψίςου" Ὁ καταγαγὼν βασιλεῖς 

εἰς ἀπώλειαν, χαὶ δεδοξασμένους ἀπὸ Χλίνης αὐτῶν: Ὃ ἀχὅόων ἐν Σινᾷ ἐλεγμὸν, χαὶ ἕν. Χωρὴδ 

χρίματα. ἐχδιχήσεως" Ὃ χρίων. βασιλεῖς εἰς ̓ αὐταπύδομα, χαὶ προφήτας διαδόχους μετ᾽ αὐτόν' 

9. 1Ό. Ὁ ἀναληφϑεὶς ἐν λαίλαπι πυρὸς ἐν. ̓ἄρματι ἵππων ᾿συρίνων" Ὁ τα ταν ἐαφειῃ ἐν. ἐλεγμοῖς εἰς 

καιρὰς, χοπάσαι ὀργὴν μὸ ϑυμδ, χαὶ ἐπιςρέψαι καρδίαν πατρὸς πρὸς υἱὸν, χαὶ χαταςῆσαι φυ- ἀροδ Ὰ 

λᾶς ̓ Ιἀχώξ. ἀράς οἱ ἰδόντες σὲ, χαὶ οἱ ἐν ἀγαπήσει χεχοσμημένοι" χαὶ γὰρ ἡμεῖς ζωῇ ζησό." [53 565: 11. 

12. 

13. 
14. 

ἐς δὶ 

Ι 

Ἰπῆν τι ᾿ 
"νι 
͵ 

-,πὶ 

ΩΝ 

΄ς 

μεσ. Ἡλίας, δρ᾽ ἐν λαίλαπι ἐσχεπάσϑη" χαὶ Ἑλισαιὲ ἐνεπλήσθη πνεύματος αὐτξ" χαὶ. ἐν 

ἡμέραις αὐτὰ οὐχ ἐσαλεύϑη ὑπὸ ἄρχοντος, χαὶ οὐ χατεδυνάςευσεν αὐτὸν ἀδείς. Πᾶς λόγος. οὐχ 

ὑπερῇρεν αὐτὸν, χαὶ ἐν ἐλοω, ἀρ ς τὸ σῶμα αὖτ, Καὶ ἐν ζωῇ αὐτϑ ἐποίησε τέρατα, 
ΤᾺ 

σὺν ΓΗ 

ον ἀφρύσννο, 

ἣν ὟΝ ᾿συνεκλήσες (Π0) 8, τὸ χρυσίον] αὶ τὸ τού. καὶ ὡς ἅτως τρὶς πῦρ] τρις πὺρ εξ αρανα 248. Οοπιρί. «»"- 
μόλιδδον] καὶ ὡς μολιξον, 1], 23, ςς, 253, 206, 308. καὶ ὡς μολυ- ΙΝ. Ὡς΄ ἐδοξασϑης] ὃς ἰδοξάσϑη ΑΙά. Ἠλία] Ηλιας τςς. 

, θοὸν τς7, 48.. Οοπρ!. ἀργύριον] ργαπιῖτε. τὸ 248. Οομηρὶ. ἐν τοῖς ϑαυμασίοις] ατοις ςς, τού, τξς, τς7, 254, 308. ΑΙεχ. ὅμοιός 
ὰγ ΧΙΧῚ Παρενέκλινὰς] τραβανεκλινᾶς ςς, 2ζ4. ταρεκλινας (τςς. σοι] ὅμοιός σον ΑΙά. καυχᾶσϑαι] καυχήσασϑαι ςς, 254, 308. 

ἐᾶι ταρεκληνα9) 2906. τὰς λαγόνας σον] τὰ ἐλ ος σου 248. καυχησεται ιοό, τς ς, Ζοό. Αἰεχ. 
“ΞΟ δίαρ:. Ν. καὶ ἐξ ἄδου) Ἔ ψυχηῆν 548, 253. Οομρὶ. (ἈΙεκο ἢ ἴῃ σἤδτ. ἘΠῚ .» 

ΧΧ. καὶ κατενύγην) χαι κατανυγηνῶν τού, 248. ΟΟΠπΙΡΙ. Αἰεχ. ΝΙ. Ὁ καταγαγὼν α ὁ 248. Οοἴηρί. καὶ δεδοξασμένους] καὶ 

ἐπὶ τῇ ἀφροσ. σου] ἐπὶ τῇ εὐφροσ. σου ΑἸὰ. δεδοξασμένος τες. 
ΧΧΙ. τυραννίδα] τυραννιδὸς 448. ΟΟμηΡΙ. ΝΙ]. Ὁ ἀκέων] α ὅ.ςς, τού, τςξ, 1ς7, 253, 2.4, το6. ΑἸά. Αἴεκ. 
ΧΧΙ]. οὐ μὴ καταλίπῃ] οὐ μη ἐγκαταλιπὴ ςς, τού, 157, 354, ἐν Σινᾷ] εἰς Σινα τς7, 398. ἐλεγμὸν] -- Κυριου 248, ας 3. Οοπιρί. «4 ἢ 

296, 408. οὐ μη ἐγκαταλειπὴ τςς. ΑΙεχ. καὶ οὐ μὴ διαφϑαρῇῇ (ΑἸοχ. ἴῃ οβαγδέξ. πΐποσε.) τουϑοδυϊο 
καὶ ἃ μὴ διαφϑειρὴ 23» ΕΙΣ τοό, (τς ς», 244. υἱ νἱἀεζιγ; (ογ. διαφϑηρει) ΝΙΙ1. μετ᾽ αὐτόν] μετ᾽ αὐτῶν 23, τξςς. 
1ς 7, 296. Αἰεχ. “και ἐ μη διαφϑειρει.3ο8. δὲ μὴ ἐξαλείψῃ] ἐδ᾽ καὶ ΙΧ. ἐν λαίλαπι] ἐν λαμπαδι 11]. 
μη ἐξαλειψει ςς. ἀδ' καὶ μη ἐξαλειψη 248. Οοπιρὶ. ἔκλεχτὰ] Ἢ αν- ἡ Χ. ἐν ἐλεγμοῖς] ε ἐλέγμος 1Π|,23, ς ς, 1ο6, 1 ς7,.2 53ν 2 54. ἐλέγμας “Ἡ- 

σππῚ 

᾿ς τα ἐς, 68, τοό, τςς», 157») 248,53, 296. (πρὶ. ΑἸεχ. ἐκ τὸ αὐὐόὸό΄ὲ 448. (οπρρί. εἰς καιρὰς εἰς καιρὸν 33, ὃς, (4. ὀργὴν] -᾿ κρί- οἡ, 

ΑΙὰ; ἔκγονα] εχγόνον 55).3.ς4. ἔγίονα Οοπηρί. καὶ σπέρμα] σεως Κυρίου ἱπ οἰμιᾶταές. πηποτε ΑἸεχ. ὀργὴν πρὸ ϑυμξ} ὀργὴν κρι- 

-Ἐ αὐτὰ ςς. - καὶ τὸ σπέρμα Αἰεχ. τῇ ἀγαπ.} α τῇ ςς. οὐ μὴ σεως Κυριου τρος ϑυμὸν 448. Οοπιηρ!. καὶ ἐπιρρέψαι!}] αὶ καὶ τοῦ, δὴ 

ἐξαρη] ἀὶ μη ἐξαρει 308... 
.«Η ΧΧΙΠ. μετὰ τῶν ττατέρων] - αὐτε ςς, τοῦ, τςς, 157, 2 54, 3.8. 

τὴς 1Π.- ἐρανὸν} βρανε τς. 

, ἐξημαρτεν τς 5. 

Αἰεκ. ἐκ τοῦ σπέρματος] απὸ του σπέρματος 348, 208. Οοπιρὶ. 
Ῥοξοὰμ---Ναβατ] Ῥοξοαμ υἱος Ναδαγ τξς.-. πές. λαὸν] ὠπές. τὸν 
λαὸν ΑΙεχ. υἱὸν Ναξᾶτ] υἱος Ναδαῦ 23. υιος Ναβατ ςςγτού, 1 ς7, 
448, 253, 234) 596. (οπηρὶ. υἱὸν Ναφὰτ ΑἸά. ὃς ἐξήμαρτε] ὡς 

ὁδὸν ὡμαρτίας] οδων ἁμαρτιας τξς. 
ΧΧΙΨΝ. ὠπὸ τῆς γῆς αὐτῶν] α αὐτῶν 248. (οπηρί. 
ΧΧΥ. Καὶ πᾶσ. πονηρ. ἐξεξζήτ.} α 248. ΟΟμηΡΙ. ἐξεζήτησαν] 

ἐξεζητηϑησαν ((οτιε ἐξεζηϑησαν οοιτυρῖς ῥγὸ ἐξεζητησαν) 308. ἕως 
ἐχδίκησις] ὡς ἐχδικησις ΠῚ. εὡς ὕω καὶ ἐχδίχκησις 248. Οοῃηρὶ. ἕως 

ΠΗ ΑΙἀά. 

' 1. καὶ ὁ λόγος] καὶ ὁ λογισμος 254. 
Ι΄. λιμὸν} Ἔ ἰσχύρον 248. Οοπηρὶ. (ΑΙεκ.. ἰη οδαγαδς. παΐηογε.) 

ὠλιγοποίησεν. αὐτός] ὠδοποιησεν ἀὐτες 23. 
κατήγαγεν] ῥτγαεπιῖττ. καὶ ςς, (τού. 

ἱπίες {'π. 80 αἱ, τ.) 248) 253. Οοπηρὶ. ὅτως] ετος τού, 1ς7..α353. 
γο:. Υ. 

ι ΧΙ. ἐχ ὑπερῆρεν} ἐχ ὑπῆρεν ΑΙά.. 

1 55: 197, 248, 296. ΟομΡ!. δαθεῖ καὶ ἴῃ αἰαγδέϊ. τηΐη. Αἰεχ πα- 

τρὸς πρὸρι υἱὸν] πατρος ἐπι υἱον 23, τξς “Κατιβόν ε' ἐπι τεχνὰ 253. ΜΕ. 
. ΧΙ. οἱ ἰδόντες σε] οἱ εἰδοτες σε 43,.2.3. καὶ οἱ ἔν ἀγαπήσει] 
«νὴ: κεκοσμημένοι} κεχοιμήμενοι τς, 248, 253, 254, 206. Γψ(- 
Οὐοπιρ!. ΑἸεχ. ζωῇ ζυσόμιδα Ἵ ζώης ζησομεϑα 1Π|. Ξὦ ζησωμε- 
ϑα τξς. 

ΧΙ]. ὃς ἐν λαίλ.}] ὡς ἐν λαῖλ. τςς. ΑΙεχ. ὃς ἐν λαίλ. ἐσκεπ.] 
ὃς ἐσκεπ. ἐν λαιλ. 448. Οομηρί. καὶ Ἐλισαιδ] καὶ Ἑλισσεαι χξ ς. 
ἐνελήσϑη] ἐπλησϑὴ 1:7, 253. Αἶεχ.υ νεύματος αὐτῷ τνευμᾶτος 
αγιου 111, 248. Οοπιρί. σοματος αὐτῇ 68. ΑἸά. ὑπὸ ἄρχοντος] 9} 
ἄπο ἀρχοντὸς ςς. ἄπο ἀρχοντων 248. ΟὐπΙΡΙ.. καὶ οὐ κατεδυνά- ομ 
φευσεν} καὶ οὐκ εδυναφξυσεν ςς. αὐτὸν ὀδείς] αὐτὲς εδεις (σοτ, υς 
ἴῃ Ἐά. δὺ εδά. π|.} 1 ςς. 

ὐλνω, τροεφητευσε 

127, 248. ΟΟΠΊΡΙ. 
ΧΙΝ. Καὶ ἐν ζωῇ αὐτῇ] καὶ ἐν τὴ ζωη αὖτε ςζ-. καὶ ἐν τελευτῇ] 

και ἐν τῇ τελεύτη ςς. Ἐ αὐτα 248. καὶ τὴ τελευτὴ 24. χαὶ ἐν τῇ 

τελευτὴ αὐτὰ Οὐρὶ. 
11, 

ΦΗ 



ΠΝ 

᾿ ἜΣ 
πὰ 

ἈὉ 

ΩΝ 

δνκ 

με γι εἶ ἊΝ .,ν͵ΦΎ 

σὴσ 

εἰ ΣΕΙΡΑΧ. 

χαὶ ἐν τελευτὴ ϑαυμάσια τὰ ἔργα αὐτ. Ἔν σᾶσι τούτοις οὐ μετενόησεν ὃ λαὸς, χαὶ οὐκ ἀκ-. 

ΚΕΦ. 

ἐςησαν ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν, ἕως ἐπρονομεύϑησαν. οἰπὸ τῆς γῆς αὐτῶν, χαὶ ἐσχορπίσϑησαν ἐ ἐν πάσῃ 

οὰ τῇ γῆν χαὶ χατελείφϑη ὁ λαὸς ὀλιγοςος, χαὶ ἄρχων τῷ οἴχῳ Δαυΐδ. Τὲς μεν αὐτῶν ἐ ἐποίησαν. 

τὸ ἀρεςον, τινὲς δὲ ἐπλήσυναν ἁμαρτίας. Ἐζεχίας ὦ ὠχύρωσε τὴν πόλιν αὐτξ, χαὶ εἰσήγαγεν εἰς 

μέσον αὐτῶν τὸν Γώγ' ἄρυξε σιδήρῳ ἀχρότομον, χαὶ ῥκοδόμησε χρήνας εἰς ὕδατα. Ἔν ἡμέραις 

αὐτῷ ἀνέξη Σενναχηρὶμ; χαὶ ἀπέςειλε Ῥαψάκην, χαὶ ἀπῆρε" χαὶ ἐπῆρεν ἡ χεὶρ αὖτϑ ἐπὶ Σιῶν, , 

χαὶ ἐμεγαλαύχησεν ὑπερηφανίᾳ αὐτῇ, τότε ἐσαλεύϑησαν καρδίαι χαὶ χεῖρες αὐτῶν, χὰὶ ὀδίνη. 
σαν ὡς αἱ τίχτεσαι. Καὶ ἐπεκαλέσαντο τὸν Κυρο τὸν ἐλεήμονα, ἐχπετάσαντες τὰς χεῖρας αὐ- 

τῶν πρθς αὐτόν" χαὶ ὁ ἅγιος ἐξ ραν ταχὺ ἐπήχουσεν αὐτῶν, χαὶ ἐλυτρώσατο, αὐτὸς ἐγ χειρὶ 

Ἡσαΐου. Ἐπάταξε τὴν παρεμβολὴν τῶν ᾿Ασσυρίων, χαὶ ἐξέτριψεν αὐτὲς ὁ ἄγίελος αὐτϑ, 2 

᾿Εποίησε γὰρ Ἐξεχίας τὸ ἄρεςον Κυρίῳ, καὶ ἐνίσχυσεν ἐν ὁδοῖς. Δαυὶδ τοῦ ψατρὸς, αὐτὸ, ἃς ῥ- 

: 
πλεῖν Ἡσαΐᾶς ὁ προφήτης ὁ μέγας, χαὶ πιςὸς ἐν ὁράσει αὐτῇ. Ἔν ταῖς ἡμέραις αὐτῷ ἀνεπό-. 

δισεν ὁ ἥλιος, χαὶ προσέϑηχε ζωὴν βασιλεῖ. Π Πνεύματι μεγάλῃ εἶδε τὰ ἔσχατα, χαὶ παρεχά- 

λεσε τὸς πενθδντας ἐν Σιών. Ἕως τ αἰώγος ὑπέδειξε, τὰ ἐσόμενα, χαὶ τὰ ἀπόκρυφα. τριγὴ 
; ΄ » 7 

παραγενέσθαι αὐτά. 

ΜΝΗΜΟΣΥ͂ΝΟΝ Ἰωσίου εἰς σύνϑεσιν ϑυμιάματος, ἐσκευασμένον ἔργῳ μυρεψϑ, ἐν παντὶ ςό- 
ματι ὡς μέλι γλυχαγϑήσεται, χαὶ ὡς μεσιχὰ ἐν συμποσίῳ οἶνΒ. Αὐτὸς χατευϑύνϑθη ἐν ἐκιςροφῇ 
λαβ, χαὶ ἐξηρε βδελύγματα ἀνομίας.  Κατεύϑυνε πρὸς Κύριον. τὴν Ἀαρθίαν αὐτϑ, ἐν. ἡμέραις 

εκ" ἀνόμων χατίσχυσε τὴν εὐσέξειαν.. Πάρεξ Δαυὶδ, χαὶ Ἔζεχία, χαὶ ᾿Ιωσία, «πάντες πλημμέλειαν) 4. 

ἐπλημμέλησαν᾽ κατέλιπον γὰρ τὸν γόμον τα ὑψίςου, οἱ βασιλεῖς ᾿Ιόδα ἐξέλιπογ. Εδωχαν γὰρ Ε 
τὸ χέρας αὐτῶν ἑτέροις, χαὶ τὴν δόξαν αὐτῶν ἔϑγει ἀλλοτρίῳ. ᾿Ενεπύρισαν ἐχλεχτὴν πόλιν ἀγι- 

ἄσματος, καὶ ἠρήμωσαν τὰς ὁδὲς αὐτῆς ἐν χειρὶ Ἱερεμίδ. ᾿Εχάχωσαν γὰρ αὐτὸν, χαὶ αὐτὸς ἐν 
μήτρᾳ ἡγιάσϑη προφήτης ἐχριζν χαὶ χαχϑν χαὶ ἀπολλύειν, ὡσαύτως οἰκοδομεῖν καὶ ααφυτεῦ. : 
εἰν. ᾿Ιεζεχιὴλ ὃ ὃς εἶδεν ὅρασιν δόξης, ἣ ἣν ὑπέδειξεν. αὐτῷ ἐπὶ ἅρματος χερουβξίμ.. Καὶ γᾷρ ἐμνήν 

σϑη τῶν ἐχϑρῶν ἐ ἐν ὅμθρῳ, χαὶ ἀγαϑῶσαι τὸς εὐϑύνοντας ὁδός, Καὶ τῶν δώδεκα προφητῶν τὰ 

ὁςὰ ἀναϑάλοι ἐχ τῷἜ τόύπϑ αὐτῶνγ' ““αρεχάλεσε δὲ τὸν Ἰαχὼξ, χαὶ ἐλυτρώσατο αὐτὲς ἐν σίςει 

ἐλπίδος. Πὼς μεγαλύνωμεν τὸν , Ζοροδάδελ; χαὶ αὐτὸς ὡς σφραγὶς ἐπὶ δεξιὰς χειρός. Ουτον 

ΧΝ. ἀπὸ τῶν ἀμαρτίων] “ αὐτῶν ς ς, Ιοό, τς 9 1ζ7,) 248, 2ς4. ἃς ἐνετείλατο] ὡς ενετειλατο τού, ἀχὸ; Οοπιρὶ. ἃ ενετειλᾶτο 24. 

Οοτρὶ. (ΑἸεχ. ἴῃ ομαγαέξ. πϑΐμοσε) ἕως ἐπρονομεύϑησαν) ἕως τρο- καὶ τυισὸς] καὶ σεπῖος 248. (ομμρὶ. 
ἐνομευϑησαν 248. (Οπηρ]. αἐπὸ τῆς γῆς αὐτῶν] κα αὐτῶν 23. α τῆς. ΧΧΙΙΠ. βασιλεῖ] βασιλέως ΑΙά, 

τςς. ἰιαθεῖ τῆς ἰῃ οἰαγαᾶς. πγπογε Αἰεχ. καὶ ἰσκορπίσϑησαν] και ΧΧΙΨ. εἶδε] ἴδε ΑΙά. ἐν Σιών] ἐν ςς» 2 ς4. 
διεσκορπισϑησαν: τού, 1 579248,2 53. ΟΟπηρΊ. ΑἸεχ, καὶ ἄρχων]κι, ΧΧΥ. Ἰ ὦ τοαραγένεσϑα!] τριν ἢ γενεσϑαι ςς. 
ἄρχον τξς. τῷ οἴκῳ] ργαετυϊ. ἐν 43, τοό, 158),1.67, 248,23, 254. 
Οοπρί. ΑἸεχ. Ὶ. ἐσκενασμένον ἔργῳ) ἐσχευασμενὸν ἐργον τες. ΑἸεχ. ἐσχευασμενω 

ΧΥῚ. Τινὲς μὲν αὐτῶν , ἐποίησαν τινες μὲν ἐποιησαν αὐτῶν (48. εργὼ 248. (ομμῃρὶ. συμποσίῳ) συμποσιου τςς. 

Οομρρὶ. τίνες δὲ] α δὲ Οομνρὶ. 1. βδελύγματα] βϑδελυγμα ςς, 254. 
ΧΝῚ]. εἰς μέσον αὐτῶν] ας μέσον αὐτῆς. τού, 1τςς, τ ς7, 248. .ΠΠ]. τὴν καρδίαν αὐτα} τὴν οδὸν αὐτα 11]. 

Οὐοπηρὶ. Αἰεχ. ἐν μέσῳ αὐτῶν ΑἸά. τὸν Γώγ] τον Ηωγ 23. υδὲωρ ΙΝ. καὶ ᾿Ιωσίου] καὶ Ζωσίου Οομρρὶ.. πλημμέλειαν) πὐκας 
ς, τοῦ, τςξ, 157, 248, 254. (ομρί. Αἰεχ. σιδήρῳ] ρῥγαηγῖτι. εν λεῖα τοῦ, ΑἸεχ. τολημμελειας ς3. κατέλιπον] κατέλειπον ΑἸεχ. 

448, 253. Οὐοπιρ!. (ΑἸεκ. ἰπ ομαγαξξ, πηΐπογε.) εἰς ὕδατα] εἰς υδωρ οἱ βασιλεῖς] ῥταεπηῖτξ, ὡς 23. Ργαοπηῖμ. ὃν τ ς7.. 252. ἐξέλιπον] ἐξ- 

ἴξξ- ἔλειπον τξς. ΑἸοχ. 
ΧΨΝΠΠ. Σενναχηρὶμ] Σενναχάιρειμ, 23. Σεναχηρειμ τού, 248. ν. Ἔδωκαν] ἐδωκεν.(1 ς ς. οοττ. υἱ 'π Ἐά. αὖ δράεπι πο) Οομρί. 

Οὐοπηρί. Σενναχηῆρημ τςξ. Σενναχειριμ 157. καὶ ἀπέξειλε] καί ΑἸεχ. γὰρ τὸ κέρας] α γαρ 248. (οπηρὶ.. 
ἀνέξειλε τς ζ. Ῥαψάκην) τον Ῥαψακην εχ Λαχεις. 248. Οὐοπηρί. ΝΙ. ᾿Ενεπύρισμν) ἐνεστειρισεν (ςοττ. ἐνεπύρισεν δὰ ἐλήδπῃ π}.} 15 5: 

Ργαταϊτε. τον 2ζ3.- καὶ ἄπῃρε) καὶ ἀπῇρεν ἐκ Λαχεῖς (ουπ ἐκ Λα- ἐνεπυρῆσαν 249. ἐνέπρησαν Οομρρί. ἐκλεκτὴν πόλιν} τ. 2{2. 

εὶς ἰὴ οὔαγαξξ. πηΐποτε) ΑἸεχ. καὶ ἀἐπῇρε---χεὶρ αὐτῷ] καὶ ἀπῆρε ΥΙΙ. Ἑκαάχωσαν γὰρ] λα γἷζὰρ 23. ἐκάκωσε γαρ Οοπηρὶ.. ὦπολ- 

οὐ χειραι αὐτῷ 248. Οομιρὶ. ἡ χεὶρ αὐτῇ] χείρα αὐτὰ ςς, τού, τς ξ; λύειν} ἀπολύειν ΑΙεχ. καταφυτεύειν] ῥτερηγῖτῖ. φντενεῖν τς ς. 
ς4.κ, ὑπερηφανία αὐτῇ] υπερηφάνιαν αὐτῇ ξν ΕΥ͂ 4. Ὀγαβυμῖτῖ. ἐν ΝΠ. Ἴε ἐκιὴλ ὃς] [εζεκιηλος ις7. ΑΙεχ. χερεξίμ] χερδδειν 23. 

τού, τς, 157. Οοτηρὶ. ΙΧ, καὶ ἀγαϑῶσαι) καὶ κατωρϑώσε τού, 1ς7, 248, 253. Οοτηρὶ, 
ΧΙΧ, καὶ χεῖρες αὐτῶν] και αἱ χεῖρες αὐτῶν ςς, τού, 2ς3ν 254. Χ. τῶ ὀςῶ ὅζς, αἀ ἔπ. ςοηι ει τὸ μνημόσυνον εν ευλογιαις ὁ α48, 

ΑἸεχ. Οοπρί. ὠναϑαλοι] αναϑαλλοι τςξ. ἐκ τῷ τόπου αὐτῶν] α αν)» 
ΧΧ, Καὶ ἐπεκαλέσαντο) καὶ ἐπανεκαλεέσαντο 2:3. τὸν Κύριον] τῶν ΑἸά. παρεκάλεσε (δὲ παρεκάλεσαν γαρ κ5» 13 2.4. ΑἸεχ. 

τατον ἐξ, τού, ος3. τὰς χῖρας αὐτῶν] α τὰς 248. Οοῃρί. πρὸς παρεκάλεσε γαρ τού, 1ς7. παρεκαλεσᾷν 253: καὶ ἐλυτρώσατο 

αὐτὸν] επ᾿ αντον 234. ταχὺ ἐπήκ.} α ταχυ 248. ὕοπιρὶ.. ; χαι ἐλυτρωσαντο 2.4. ΑἸεχ. ἐν αίςει]} λα ξςξ. 

ΧΧΙ. ᾿Βπάταξε) Ργϑοπηϊτε. καὶ ςς, αςς, ξ4. ΧΙ. Πῶς μεγαλύνωμεν] πὼς μεγαλυνόυμεν τού, τς. τως μεγα- 
Ο ΧΧΗ͂. τὸ ὠρεςὸν Κυρίῳ] τὸ ἀρεςὸν Κυριου 248, 2ς3. Οοαρ!, ἐν λυνομεν, 948. (ομρ!. τὸν Ζοροξᾳξελ]. τον Ξρβῦλα 23. καὶ 

ὁδοῖς Δαυὶδ] ἐν οω Δαυιδ ς ς, τοό, τς ς, 157, 254. λιν 18. Οοπιρ. αὐτὸς] καιετας το6. ὡς σφραγὶς] α ὡΦ.23. εν 
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ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 
κεφ. ΧΕΙ͂Χ. 

ἾἸησδο υἱὸς Ἰωσεδέχ" οἵ ἐν ἡμέραις αὐτῶν; ὁκοδόμησαν οἶκον, χαὶ ἀγζψωσαν λαὸν ἅγιον Κυρίῳ ἧτοι-. 

1. 

14. 

15. 

τ6.. 

ΚΕΦ. 

τ γα. 

μασμένον εἰς δόξαν αἰῶνος. 

4 

τι ΣΙΜΩΝ ὈΟνία υἱὸς ἱερεὺς ὁ μέγας, ὃς ἐν ζωῇ αὐτῷ ὑπέῤῥαψεν οἶκον, καὶ ἐν ἡμέραις αὐτῇ ἐςε-. 

ΕΥ,, ᾿ἐμπολιορκῆσα!} ἐν πολιορκήσειν (ς ς. ἔστ. ἐμπολιορχησει) τού, 

ις7, 253, 2ζ.. Αἴοχ. - καὶ πολέορκησας 248. (ΟἸΉΡΙ. 

Καὶ Νεεμίου ἐπὶ ππολὺ τὸ μνημόσυνον, τϑ ἐγείραντος ἡμῖν τείχη: 

πεπ]ωκότα, χαὶ ςήσαντος πύλας. χαὶ μοχλᾶς, χαὶ ἀνεγείραντος τὰ οἰκόπεδα ἡμῶν. Οὐδὲ εἷς. 
ἐχτίσϑη οἷος Ἔχ τοιοῦτος ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ γὰρ αὐτὸς ἀνελήφϑη ἀπὸ τῆς γῆς. Οὐδὲ ὡς Ἴω-- 
σὴφ ἐγεννήνη ἀνὴρ, ἡγάμενος ἀδελφῶν, ςήριγμα λαξ, καὶ τὰ ὁὀςᾶ αὐτῇ ἐπεσχέπησαν. Σὴμ καὶ 

. Σὴν ἐν ἀνθρώποις ἐδοξάσθησαν, χαὶ ὑχὲρ πᾶν ζῶον ἐν τῇ χτίσει ᾿Αδάμ. 

7 Ν ΄ ἊΝ ς ἜΝ “' ἐς ᾿ ἘΞ Ἶ 

4.3. βέωσε τὸν ναΐγ' Καὶ ὑπ᾽ αὐτῇ ἐθεμελιώϑη ὕψος διπλῆς ἀνάλημμα ὑψηλὸν περιξόλε ἱερδ... ᾽Εν 
ε : Σ κ᾿ ) ΄ 2 ρ᾿ ᾿ ν : ᾿ [ 

4. ἡμέραις αὐτϑ ἡλατ]ώσϑη ἀποδοχεῖον ὑδάτων, χαλκὸς ὡσεὶ ϑαλάσσης τὸ. περίμετρον Ὁ φροντί- γίν τον ; 

ιν. ζων τῷ λαξᾷ αὐτῷ ἀπὸ πτώσεως, : χαὶ ἐνισχύσας «πόλιν ἐμπολιορκῆσαι,, Ὡς ἐυξάσϑη ὁ ἐν τσεβι- 

6. ς σροφῇ λαῦ, ἐν ἐξόδῳ οἶχε καταπετάσματος; Ὡς ἀςὴρ ἑωθινὸς ἐν μέσῳ νεφέλης, ὡς σελήνη πλήν: ,.. ράι- 

γ. ρῆς ἐν. ἡμέραις, ̓ ῶς ἥλιος ἐκλάμπων ἐπὶ γαὺν ὑψίςου, καὶ ὡς τόξον φωτίζον ἐν. γεφέλαιρ' δύξης, 
Ὰ 

.8. Ὡς ἄνϑος ῥόδων ἐ εν ἡμέραις γέων, ὡς ἀρίνα ἐπ᾿ ἐξόδων ὕδατος, ὡς βλαςὸς Λιξάνου ἐν ἡμέραις 9έ- 7. “ἢ 

9. ῥοῦς, Ὡς αὺρ χαὶ λίξανος ἐπὶ συρείου, ὡς σχεῦος χρυσίου  ὁλοσφύρητον χεχοσμημένον “παντὶ 

το. λίϑῳ πολυτελεῖ, Ὡς ἐλαία ἀναϑάλλουσα χαρπᾶς, χαὶ ὡς ̓ αὐπάρισσος ὑψεμένη ἐν νεφέλαις. 

11, Ἐν τῷ ἀγαλαμδάνειν αὐτὸν ςολὴν δόξης, χαὶ ἐνδιδύσχεσθαι. αὐτὸν συντέλείαν καυχήματος, ἐν 

12. ἀγαδάσει ϑυσιαςηρίου. ἁγίου ἐδόξασε περιξολὴν ἁγιάσματος. . ̓ν δὲ τῷ δέχεσθαι μέλη ἐκ χει- 
ρ᾿ ΄ Ν ζω ͵΄ ᾿ ρ φΖ ρ, ᾽ 

ρῶν ἱερέων, χαὶ αὐτὸς ἑςὼς παρ ἐσχάρᾳ βωμδ, χυκλόϑεν αὐτῷ ςέφανος ἀδελφῶν, ὡς βλάςημα 
ἐδ ϑ φ ξὰ ς 2 ὔ - ΕΣ ε ΄ ’ ᾿ "ς » 4 εἣΝ29 Ν 2 

13, χέδρου ἐν τῷ Λιδάνῳ" χαὶ ἐχύχλωσαν αὐτὸν ὡς ςελέχη φοινίχων, Καὶ πάντες. οἱ υἱοὶ ᾿Ααρῶν ἐν 
΄ Φ. ν» -ς ἊΝ ᾽ 3 Ν ϑ »᾿» Ψ»ἦ ’ 9 4 3 ΄ -ς 

14. δόξη αὐτῶν" χαὶ προσφορὰ Κυρὶδ εν χερσιν αὐτῶν ἐγᾶντι Πάσης ἐχχλησιαᾶς Ισραῆλ. Και συγν-. 
. φὋ 9 ἃ".  Ὃ ρὋ ς ΄ οο : : “΄., 

ας. τέλειαν λειτθργῶν ἐπὶ βωμῶν, χοσμῆσαι “προσφορὰν ὑψίςε πταντοχράτορος, ᾿Εξέτεινεν ἐπὶ σπον- 5 ἐδ 
ρτη ", πο Ὁ “ ῳ 7 : ἢ ἌΝ 

ῥείου χεῖρα αὐτϑ, χαὶ ἔσπεισεν ἐξ αἵματος ταφυλῆρ' ἐξέχεεν εἰς ϑεμέλια ϑυσιαςηρίου ὀσμὴν ἌΣ 

ι6. εὐωδίας ὑψίςῳ. παμρασιλεῖ.. Τότε ἀνέκραγον υἱοὶ ᾿Ααρῶὼν," ἐν σάλπιγξιν ἐλαταῖς ἤχησαν: ἀἄχβ- Διὰ Ὁ ἡ 

17. ςὴν ἐποίησαν φωνὴν μεγάλην εἰς μνημόσυνον ἔγαντι ὑψίςε. Τύτε πᾶς ὁ λαὸρ χοιν χοινῆ κατέσπευσε, 

ΧΙῚ. υἱὸς ᾿Ἰωσεδέκ] νιος Αδαχ 23. κοδόμησαν οἶκον] ὠκοδομης Νν. ᾿Ὡς ἐδοξάσϑη] ὡς ἐδοζασϑης ξξ, τοῦ, ιςς, 1ς7) 303. εδο- 
σαν τυργον 111. καὶ ἀνύψωσαν] καὶ ἀνυψωσεν 23. διδθεῖ καὶ 'θ ξασϑης 243. Οοπιρί. ὃς ἐδοξἄσϑη Αἰεχ, λαξβ] λαων τξς. 
οἰιαγλέϊ. πύμοτε Αἰοκ. λαὸν ἅγιον}. ναον ἄγιον ςξ.) Ἰοῦ, 1ςς. 1 ς7, Ι. ἐν μέσῳ νεφέλης} εν ἱκεσὼω νεφελων 43, τού, 1ς7, 248, 253. 4. 

,348, 253,3 54. Οοιηρὶ. Αἰεχ. εἰς δόξαν αἰῶνος} κα αἰωνος ςς, 2 44: Οοπιρὶ. ἐν ἡμέραις] τ αντης 248. (οπιρὶ. ΟΣ 

᾿ μᾶν ει, ὙΜΧΗῚ. Καὶ Νεεμίου] καὶ μένουσιν 23. καὶ Νεμμιου τοῦ. καὶ νέ- ᾿ ΨΙ1. Ως ἥλιος] ὡς ὁ ἥλίος 254. Ὡς ἥλιος -ο-ὐψίςου] ροιΐς ροῖ : 

Ἶ μοι. ΑΙ4. Καὶ Νεεμίου--- μνημόσυνον) και ἐν ἐεκλέκτοις ἣν Νεεμίας δοζης τὰ ἔπ. οοπ]. 533». 5,48, 253. Οοπιρὶ. ἐκλάμπων] λαμπὼν ({οκ. ψ 

ἦ ἐπι πολυ τὸ βνημοσυνον αὐτὰ 448. Οσπιρὶ. Νεεμίου] ἐν ἐκλεκτοῖς 'λαμπον) τςς. καὶ ὡς τόξον] κα και τςς, τς}, 254, 29οό. ΑἰΙεχ. φω- 

ς ἢ ἦν Νεεμίας (ουπι ἐν ἐκλ. ἦν ἰπ οματαδξ. ποίπογε) Αἰεκ. ἐπὶ τολὴ]  τίζον] φωτιζων τςς, 253. ἐν νεφέλαις] νεφελας 248. Οοπιρί. 

τὴν Ῥγαθιηῖτο. ὅ ἴῃ ομαγαέξ. ταϊθογε ΑἸεχ. ἡμῖν) ἡμῶν τοό, τ ς7. ΝΠ. ὡς κρίνα] ὡσει κρινα τοῦ, 1ς7, 248. Οοηιρὶ. ΑΙεχ. ἐπ᾽ 

ΧΙΝ. “ Οὐδὲ εἶς] ὅδεις (23. ἴοζ. 5δὲς) ς ς, τού, τς ς» 157» 248, 253, ἐξόδων] ἐπ᾿ εξοδὼω 43, τού, τςς, τς7, 248, 2ς3, 254, 296. Οοπηρὶ. ΑἸεχ. «5. 

ομἰ 354- Οοπιρὶ. οἷος---τῆς γῆς} ἐπι τῆς γὴ: τοιξτος οἷος Ενωχ, 23. ἐν ἡμέραις---λίβανος ἱπ σοτι. {64.] α οὐπι ἱπιεγπηεά. ες ς. 

(αςς. εχ οοττ.) 2.53. ΑΙεχ. ἐπὶ τῆς γης οἷος Ἑνωχ, ςς, 254. ἔς, ομο 1Χ. ὁλοσφύρητον) ολοσφυρῶτον 23, 6 ς, 3 ξ4. κεχοσμημένον] κε- 

τῆς, 1ο6. τοιετος ἐπὶ τῆς γῆς οἷος Ενωχ 248. Οοπιρί. καὶ γὰρ αὐ'᾿ κοσμημενω 3098. κεχοσμημένον ὅζο. δὰ ἔπ. σοπ,. 7 ροηϊ ΒΟ Ν καρπες 

τὸς} α ἄντος 248. (οπηρ!. α γὰρ ΑἸεχ, ἀνελήφθη) μετετεϑὴ 11. Οἰἴη (0η). [:4. 23. τποολυτελεῖ] πολυτελη 108. ᾿ 

ἀπὸ τῆς γῆ} ε ἐπὶ τῆς γὴς 1 57. Χ. Ὡς ἐλαία] -Ἐ εὐπρέπης 248. Οοπηρὶ. (ΑἸεκ. 'π ομαγδές. τη.) 

-" ΧΝ. Οὐϑὲ ὡς Ἰωσὴφ] ὁ δὲ Ιωσηφ Ὧ8. ΑΙά. τὰ ὀτὰ αὐτῷ} τὰ ἐν νεφέλαις] κα ἐν 248. Οοπηρ!. ᾿ 

οςα ἀντῶν 53. ἐπεσκέπησαν] τὸν ἐμ ὁ οὖ Κυριου 248. Οοιμρὶ. ΧΙ. Ἐν τῷ ἀναλαμξανειν} Ργαοπττῖ. καὶ ςς, 1ούό. καυχήματος] 

ΧΥῚ. καὶ ὑπὲρ ττᾶν ζῶον] αὶ ζωον 248. Οοπηρί. ᾿Αδαμ] ρείπιο καυματος 111. ἐν ἀναξάσει] ἐπ᾿ αναδαξφει 2ς4. 

Δαμ ζιρταίογ. δΌ αἱ. τι. Αδαμ, τοό. ᾿ ΧΙ. μέλη] μέλι 32. ἐκ χειρῶν} εκ χειρος᾽τς ς, 248. (οπιρί. τᾷ, ἰξγ ἀν ιν δε 

: ' ἱερέων] ἐχϑρων 23. ἑγὼς] ἐςήχως τού, (τξς. ἴοτ. ἐρικος) 175) 29. ΣΦ τρις 

δ δι Ν 1: Ὀνίου] Ιωναου τςς. [Ιονιου 2ς3. ᾿Ιωνίου ΑΙἸά, Ὀνίου υἱὸς] ὁ ΑΑΙεχ. παρ ̓ ἰσχάρᾳ] παρ᾽ ἐσχαρᾶν ιξς, 248, χοό. (πΊρ!. κυκλ. Σ : 

; “ Ὁνιου 248. Οοπηρὶ. υἱὸς} ὁ νιος τξς. ἱερεὺς] ῥγαρπιῖῖς. ὁ 248. αὐτξ} κυκλ. αὐτων 308. κχυχλ. αὐτὸς, ΑἸά. κέδρου] πεδρων 43, τού, ΟὙΤ᾽ “. ̓ 

Οοτηρί. Αἰεχ. ὃς ἐν δωῃ] ὃς ἐν τὴ ζωὴ 248. ΟοπηρΙ. ὑπέῤῥαψ.} 18ς, 157, 248, 253, 254, 206. ΟοπιΡ!. Αἰεχ. καὶ ἐχύχλωσαν] και 

υπεγραψ. 296, 3.08. καὶ ἐν ἡμέραις] α καὶ τος. καὶ ἐν ταῖς ημε- εχυκλώσεν τς. ας ἢ 

ραις 248. Οοπρὶ. τὸν ναὸν] αὶ τὸν ςς, τού, τςς, 157, 253, 292. ἈἜΧΠΙ. ᾶοἱ υἱοὶ ̓Δαρὼν] α οὗτςς. ἐν χερσὶν] α ἐν Αἰά. 

ΑΙδχ. λαὸν 248. Οομηρ]. . ΧΙΝ. ἐπὶ βωμῶν] ἐπι βωμω 68. Ια: ΑΙεχ, ἐπι βορρων τςς. ἐπὶ 

. Π|. Καὶ ὑπ᾽ αὐτθ] καὶ ὑπὲρ αὐτε τς ς. καὶ ἐπ᾿ αὐτω 248. ΟΟπιρ. βωμον 248. Οομηρὶ. 

οὔ ὕψος διπλῆς} ὑψιςος διπλης ς ς.- υψος διπλεν “48. (ὐοπιρί. τσερι- ΧΡ. χεῖρα αὐτΆ:} χειρᾶς αὐτῇ 235 εὐ ΠῚ καὶ ὶ ἔσπεισεν] 

δόλου] περίδολον Οοπιρ. τσεριβόλου ἱερ8] τ. 296. καὶ ἔπιεν τςς. καὶ ἔσπασεν. Αἰά. ἐξέχειν) ἐξεχίαν 1οό. εἰς ε- 

ΗΠ]. ὠποδοχεῖον] ἀποδοχεια τού, τςς», τς7, 296, 308, Αἰεχ. δὸ- μέλια] ἐπι ϑεμέελία 248. οι. 

οαεῖα 248. Οοπιρί. ὑδάτων] ὕδατος (οπρρὶ. χαλκὸς] λακκὸς ςς, ΧΥ͂Ι. υἱοὶ ᾿Ααρὼν] Ργαγηῖς. οἱ ςς; τού, τξξν 1 47, 248, 243,24, 

ΠἋ ςς, 2ξ4,) 206, 2098. Αἰεχ, τὸ περίμετρον] τὸ τρίμετρον (οπηρΐ. ᾿φο6. Οοπρῖ. Αἰεχ. ἐν ΘΟ ΕΝ. αν 253. ἔναντι ὑψίς] ἐναν- 

τιον ὑψιςου 296. ἜΣ 
ΧΥΊΙ. κατίσπευσε] κατεπαυσαᾶν 3.. ἰδὲ τς ςγ 296, 308. ΑΜ. 



ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 

ΚΕΦ, 1, 
χαὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον. ἐπὶ τὴν γῆν, προσχυνῆσαι. τῷ. ὦ αὐτῶν παντοκράτορι Θεῷ: 'τῷ 

ὑψίστῳ. Καὶ ἥνεσαν οἱ ψαλμῳδοὶ ἐ ἐν φωναῖς αὕτων, ἐν- πλείςῳ οἴχῳ ἐγλυχάνϑη. μέλος. Καὶ ἐδ. 
ἥνη ὁ ὁ λαὸς Κυρίου ὑψίςε ἐν προσευχῇ χατέναντι ἐλεήμονος, ἕως συντελεσθῇ κόσμος Κυρίε, αὶ 

τὴν λειτεργίαν αὐτῷ ἐτελείωσαν. Τότε χαταξὰς ἐ ἐπῇρε, χεῖρας αὐτᾶ ἐπὶ “σᾶσαν ἐχχλησίαν. υἱῶν 

Ἰσραὴλ, ὅδδγαι εὐλογίαν Κυρίῳ ἐχ χειλέων αὖτδ, χαὶ ἐγ ὀγόματι αὐτϑ. καυχᾶσϑαι: Καὶ ἐδευτέ-. 21, 
ἔωσεν ἐν προσχυγήσει ἐπιδείξασθαι τὴν εὐλογίαν μὰς Ὧν ὑψίςου. Καὶ γῦν εὐλογήσατε τῷ. Θεῷ 22. 
“πάντες τῷ μεγαλοποιᾶντι “πάντη, τὸν ὑψοῦντα ἡμέρας, ἡμῶν “ἐχ μήτρας, χαὶ ποιδντα μεϑ' ἡ ἡμῶν 

χατὰ τὸ. ἔλεος αὐτϑ.. Δῴη ἡμῖν εὐφροσύνην. χαρδίας, χαὶ γενέσϑαϊ εἰρήνην ἐγ ἡμέραις ἡμῶν ἐν Ἴσ- 23. 
βαὴλ χατὰ τὰς ἡμέρας τῇ αἰῶνος, Ἐμπιςεῦσαι μεθ᾽ ἡμῶν τὸ ἔλεος. αὐτᾶ, χαὶ ἐγ ταῖρ' ἡμέραις αὐ- 24. 

τὸ λυτρωσάσϑω ἡ ἡμᾶς, Ἐν δυσὶν ἔϑνεσι. προσώχϑισεν ἡ ἥ ψυχή μϑν χαὶ τὸ τρίτον ὃχ ἔς ν ἔνγος, 2ς. 
οἱ χαϑήμενοι ἐ ἐν ὅρει, 'Σαμαρείας, Φυλις εἶμ, χαὶ ὁ λαὸς μωρὸς ὁ χατοιχῶν ἐν Σικίμοις. Παιδείαν 26. 27. 
συνέσεως χαὶ ἐπιςἥμης ἐχάραξα ἐ εν τῷ βιξδλίῳ᾽ Ἴτυν) Ἴησδς. υἱὸς. Σειρᾶχ, Ἱεροσολυμίτης, ὃ ος ἀνώμ- 

δρησε σοφίαν ἀπὸ χαρδίας αὐτῷ, Μακάριος ὃς ἐν τὅτοις ἀναςραφήσεται, χαὶ. ὃ ϑεὶς αὐτὸ ἐπὶ 28. 

᾿ 18. 19. 

γα δ ,9: καρδίαν αὐτῷ σοφισϑήσεται. Ἐὰν γὰξ αὐτὰ “ποιήσῃ, πρὸς «σάγτα. ἰσχύσει, ὅτι : φὼς Κυρίου τὸ 20. 

Δ ἴχνος αὖτ. Ἐς τὰ Ὁ ρος ἀράν μςς ,ἰςς β 
ἀφο ν΄ ΠΡΟΣΕΎΧΗ ΙΗΣΟΥ͂ ὙΟΥ͂ ΣΕΙΡΧ. τὸ ὉὁὋὃο; ΚΕΦ, 
ἘΞΟΜΟΛΟΓΉΣΟΜΑΙ. σοι Κύριϑ βασιλεῦ, χαὶ αἰνέσω σέ Θεὸν. τὸν. σωτηρά μόν, ΓΝ 1.. 

τῷ ὑγόματί σου, Ὅτι σχεπαςὴς χαὶ βοηϑὺς ἐγένου μοι, καὶ ἐλυτρώσω τὸ, σῶμά με ἐξ ἀπωλείας, 4.. 

καὶ ἐκ παγίδος διαξολῆς γλώσσης, ἀπὸ χειλέων ἐργαζομένων ψεῦδος, χαὶ ἔναντι τῶν τιαρεφηχό- 

των ἐγένου μοι βοηϑὸς, Καὶ ἐλύτρωσω με; χατὰ τὸ αλῆνος ἐλέους χαὶ ὀγόματύς. σου, ἐκ. βρυ- 3. 
γμῶὼν ἑτόΐμων εἰς βρῶμα, ἐ ἐχ χειρὸς ζητάντων τὴν ψυχήν βοὺ, ἐκ πλειόνων ϑλίψεων ὧν. ἔσχον, 
᾿Απὸ πνιγμὲ πυρὸς χυχλόϑεν, χαὶ ἐκ μέσου ππυρὸς οὗ οὐχ ἐξέχαυσα, Ἔχ. βάϑους χοιλίας ἄδα, 4. ς. 

χαὶ ἀπὸ: γλώσσης ἀκαϑάρτου, χαὶϊ- εὐθος ψευδας, Βασιλεῖ διαξολὴ γλώσσης. ἀδίχε: ἤγ[ισεν ἕως 6. 

ναγάτου ἡ ψυχή μου, χαὶ ἡ ζωή μου ἦν σύνεγίυς ἄδου χάτω; Περιέσχον με τράντοϑεν, χαὶ ἐχ 7. 
᾿ ω ν , ἐνόν. τ », ᾽ ΄ τὸν - ͵ ᾿ ᾧ σα δ " . 5 4 ἧς ΝΥ « . ὰ . ." ᾿ ᾽ ) ᾿ 

καὶ ἔπεσαν] καὶ ἐπεσον τοῦ, 1:7, 248. Οοπιρί. τῷ Κυρίῳ αὐτῶν] ΧΧΥΙ. Παιδ. συνέσεως] τσαιδ. αἰνέσεως ξς, 5.4. παιδείας 
Κυρίῳ ΑΙεχ. τῷ ὑψίξῳ] αὶ τῳ 23) τού, τςς, τς 7» 5248, 2906. (οπιρὶ. συνέσεως ΑΙά. ἐχάραξα] ἐχάραξε Οοπιρ!. Αἰεκ. ἐν τῷ βιδλίῳ] 
ΑΙοχ. ἐν τω βιδλω τοό. υἱὸς Σειρῶχ} -- Ελεαζαρος 23, 2ς32. -Ἐ Ελε- ΨΗ 

οὐδ᾽ ΧΥΊΠ]. οἱ ; ψαλμῳδο}} οἱ ψαλτωδοι Ἰοό, τς, 1 ς 7, 253, 296, 208. αὐα ἂρ ςξν τού, τξς, 1ς7, 29ό, 41ο8. Αἴεχ. Ἔ Ἐλεαζάρου 68. 
(ΑἸεχ.᾿ ἐν φωναῖς αὐτῶν} α ἐν 248. (οπηρί. ἐν πλείγῳ οἴκῳ] εν ὃ υιος Σιραχ 248. Οοπιρί.- Ἱεροσολυμ. Ργαην, ὁ 23, ςξς,1ού, τξξ, 

Υ̓ ὥᾶντι τω οἰκὼ 23, ἔν λειςὼω ω πχω ιοό, τς7, 248. Οοτηρ!. Αἰεχ 1ς7, 248, 2:3, 254, 396. Οοπιρὶ. Αἰεχ. ὃς αἰνώμιρησε] "ὃ Ὃς ἀνωμ»- 
ἐγλυκάνθη] ἐμεγαλυνθὴ ΠΡ ξξ, τςς, 157) 254, 296, 398. μέλος] δρισε 248. Οοπιρὶ, ἐπὸ καρδίας αὐτ8} α αὐτο 248. ὰ λα ὠπὸ 
λ 55, 254. ΑΙά, 

ο ΣΙΧΣ, ὑψίς:} τα ὑψιςε τού, 254. κατέναντι ἐλεήμονος κατ- ΧΧΥΊΠ. καὶ ὁ ϑεὶς] α ὁ ςς, τού, τςς» ᾿ ξῆ; ἀς4, 4οὅ, γοϑ, ὦ Αἰ. 
ἐνᾶντι τῇ ἐλέημόνος, 248. Οὐοπῖρὶ. κόσμος Κυρίκ} ργαπηίτί., ὁ ςς, 248, Αἴεχ. - ἐπὶ καρδίαν αὐτα] ἐπὶ τὴν καρδίαν αντε τοῦ. επὶ χαρδιαν 
2:4. Οὐρὶ. καὶ τὴν λείτεργ. αὐτξ] καὶ τὴν λέτεργ. αὐτῶν τοῦ. εἐαυτα γ48. Οομρὶ. ἐπὶ Ὶ καρδίας. αὐτὰ ΑΙά. .. ἐν 

ΧΧ. Τότε χαταθὰς]. Βαθεῖ καταξὰς. ἴω οἰιαγαέϊ. πηΐποτε Αἴεχ. ΧΧΙΧ. αὐτὰ] ταυταὰ τού, 1ςς, 296, 308. ἊΝ αὐτὰ ᾿ἰοιό τη] -:͵ Ὁ κ 
ἐπῇρε] ἐγηρισεῖξ δ. χεῖρας αὐτῇ} χειρα αὐτὰ 1Π|1τςς. ἐπὶ πᾶσαν} ἄκ48. Οομλρὶ.. - ποιήσῃ: ποιήσεις τξς. ἰσχύσει] ἰσχνει τού. ̓ τσχυΐ 
“δθες πάσαν π΄ ομαγαέξ. πιίπογες ΑἸεχ. εὐλογίαν Κυρίῳ] ευλογιᾶν .283. ἰσχυσὴ 308. . ὅτι φῶς] στι φοδος τοό. τὸ ἴχνος. αὐτῷ} Ἔχαι. ν 
Κυριου 23.) 243. ΟΟἸΏΡ]. ΑΙοχ.. ἐν ὀνόματι αὐτῷ] εν ονομῶτι Κυριου τοις ευσεξεσιν εδωκε σοφιαν" εὐλογήτος Κύριος εἰς τὸν αιωνα" Ὑγενοῖτο, ἐπι ῴν 
157. καυχᾶσϑαι) καυχησασϑαι 235) 458) τού, τςς, 1ς7, 548, 254) γγεένοιτο. ξς, 248, ας4. ΟΟπΙρΡ]. (Α]εχ. ἴῃ σμαγαόϊ. παΐποτε.) 

ίχοό. Οοιρὶ. ΑΙεχ. Ὁ 
Ὃν ΟΧΧΙ. Καὶ ἐδευτέρωσεν] και εευτρωσαν .48, Οομρὶ. Αἰεχ.ς ἐν Ί; ᾿Εξομολογήσομα!] ἐξομολογυμαι ΠΙ. “κα βασιλεῦ] Κυριε 

᾿Ὡροσκυνήσει] ἐπὶ προσκυνήσει 111. τροσχυνεῖν 23. ἐπι. ἘΠ 656} ὁ Θεος ὁ βασιλευς 2.3. καὶ αἰνέσω σε} α σε ςξ, 254. δμιθεῖ σε ἴῃ 
5 επιδέξασϑα» τς7, 248, 2ς3. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. οἰιαγαέξ. πηίμθογε Αἰοχ, Θεὸν τὸν σωτῆρά ( μον] εν τῶ σωτηριὼ μν 33: 

ΧΧΠ, Καὶ: νῦν] καὶ τὰ νυν τοό. τῷ Θεῷ] τον Θεὸν ςς, 248. ἱξομολογάμαι!] ἐξομολογήσομαι τού, 1ς7. ὁ 
ΔΩ Οοπρ. στάντες] Ἑαάντων ἢ τού, ς7» 248, 253, 206. Οοπρρὶ. ΑἸεχ., 11. ἔναντι τῶν τ αρεςηκότων) ἐνάντιον τσαρερηχοτων χοῦ. ἔναντι 

᾿ς δος “πιαντωχράτωρ (ας) τςς. τῷ μεγαλοποιᾶντι) τον μεγαλοποιεντα ςς. τῶν ἀνϑερήκοτων 248. (οπηρί,. ἐγένου μοι] κα μοι͵ ςς, τού, 157,23, 7 
ὰ ἡ τῷ μεγαλα ποιδντι τού, τςς, 1ς7. (ΑἸεχ. ομπὶ τῷ ἴῃ οἰιαγαέξ. πῃ.) 254. ΑΙά. τι 248. (ορ!. διδοῖ μοι ἴῃ οβαγαές: τηϊμος Αἰεχ.: 

᾿ὐτὸν μεγαλα ποιεντὰ 248,24. -Οὐμρ]. τῷ τοιπντὶ 3298. τααντὴ] 111. ἐλέας] Ρῥγοογηϊττ, τὰ ς ς, 248. Οοαρί. ἐλέου ΑΙ4, καὶ ὀνό- 
τεᾶντι ςς, τού, τς 7, 254. Ργοραηῖι. μβονον 248. (οπιρὶ. -“παντὰ 3.08. ματός σον] τε ονοματος σε ςξ, 448. Οοπιρὶ. α σου 253. ἑτοίμων) Ἔ 
καὶ ποιᾶντα) α και ςς. κατὰ τὸ ἔλεος] κατὰ τὸν ελεον 248. (οπιρί. ετοιμον 1Π||, τςς, 248. ἐτοιμος͵ 5:4. ΑΙά. εἰς βεῦμα] εἰς ϑηραν. τού. 7 
κατὰ 24:4. αὐτῷ], 206, 308. ΙΝ. ᾿Απὸ τνιγμξ] Ῥγδσπηῖι. καὶ τς. υρὸς 1] τιυρᾶς, τού, --- 

ΧΧΠΙ. Δῴητ καρδία] α οὐπὶ ἰηϊεπηεά, 248. Δῴη ἡμῦ» δωη τςς, τς). ΑΙά4, Αἴεκ. καὶ ἐκ μέσου] α και 248. Οοτηρί. πυρὸς 2] ““ 
ὑπὸ} ὑμινιτςς. ΑΙΔ. κατὰ τὰς ἡμέρας] κατα τὰ σημεια 43. .. 33. ἐκ] εχ τού, ᾿ς 7, 2ξ4. δ ιςς, 248. ΟΠ. 

ἄΧΙΝ. τὸ ἔλεος αὐτῷ] τον ἕλεὸν αὐτα 248. ὈορΙ. ἐν ταῖς ν. Ἐκ βάϑει] Ργϑετηϊτῖ. καὶ 548. ΟοπρΙ. ὧδε] λαξ 23. 948, 
ἡμέραις αὖτ] ἐν ταις ἡμέραις ἡμῶν δς, 548, Οοπρὶ. ΑἸεχ. 2:4. Οοτηρὶ. καὶ λόγε ψευδᾷς} καὶ εκ ΔΩ͂Σ ψευδες 448. Οομρὶ. 

ΧΧΥ. ἡ ψυχή μου] ἡ ψυχη ἡμῶν τς}. ες ΨΙ. διαξολὴ] διαξολης 23, ςς, 1ού,2ς3.. γλώσσης ἀδίκε] ἀπ] 
ΧΧΥῚ. Φυλις εἰμ] ῬΓΘΟΙηΪ τ. καὶ τοῦ, τς ς, 1 57, 296. ΑἸεχ., ργα- ὀ χτηἷέ, ἐκ. 248. (οπηρί: (Αἰεχ. ἵπ οδαγ.. πνμ.) ργαθαιτί. καὶ 343: - δὰ τηῖε, και ανδρες οἱ κατοικουντες 248. (ΟΠΊρ]. ὁ λαὸς μωρὸς} ὁ λαος καἹ αδικα 4 3. καὶ ἢ  ξωή μ5] α καὶ Αἰά.- σύνεγ[υς] ἐγγὺς ἐμαὶ 

ὁ μωῤὸς ςς, τοῦ, τςς; 157, 254» 296, 308. ΑΙεχ. α ὁ 248. ΟομΡὶ. ἅδε κάτω] αδα κατωτάτου 248, ας3. Οομῃηρί. κα 254. 
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ΣΧΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 
κεΕΦ. 11. 

8. ἦν ὁ βοηϑων' ἐμδλέπων εἰς ἀντίληψιν ἀνδρώτων, χαὶ ὃχ ἦν. Καὶ ἐμνήσϑην τϑ ἐλέες σδ Κύριε. 

χαὶ τῆς ἐργασίας σε τῆς ἀπ᾽ αἰῶνος" ὅτι ἐξελῇ τὰς ὑπομένοντάς σε, καὶ σώξεις αὐτὲς ἐχ χειρὸς 
3 ρῷ ᾿ς 3 » 3 ἰϑοὶ «ε ς 3 ΄ 

9. το. ἐϑγῶν. Καὶ ἀνύψωσα ἐπὶ γῆς ἱκετείαν μου, χαὶ ὑπὲρ ϑαγάτε ῥύσεως ἐδεήϑην. ᾿Επεχαλεσάμην 

Κύριον «“ατέρα Κυρία μου, μή με ἐγχαταλιπεῖν ἐν ἡμέραις ϑλίψεως, ἐν καιρῷ ὑπερηφάνων ἀξο-- 
τι. ηϑησίας. Αἰνέσω τὸ Ὀνομά σὰ ἐνδελεχῶς, χαὶ ὑμνήσω ἐν ἐξομολογήσει" χαὶ εἰσηχόσϑη ἡ δέησίς 
15. μου. Ἔσωσας γάρ με ἐξ ἀπωλείας, χαὶ ἐξείλε με ἐχ π|}5 ππονηρβ' διὰ τῦτο ἐξομολογήσομαι 
12. χαὶ αἰγέσω σοί, χαὶ εὐλογήσω τῷ ὀνόματι Κυρία, Ἔτι ὧν γεώτερος, τρινὴ -«λανησηναί με, ἐζή- 

14. τήφὰ σοφίαν προφαγὼς ἐν προσευχῇ μου. Ἔναντι γα ἠξίεν περὶ αὐτῆς, καὶ ἕως ἐσχάτων ἐκ- 

15. ζητήσω αὐτὴν, Ἐξ ἄνϑες ὡς πεερχαζέσης ςαφυλῆς" εὐφράγϑη ἡ καρδία μα ἐν αὐτῇ, ἐπέξη ὁ πές 

16. μου ἐν εὐθύτητι, ἐχ γεότητός μου ἴχνευσα αὐτήν. Ἔχλινα ὀλίγον τὸ ὃς μδ, χαὶ ἐδεξάμην, χαὶ 

17. ππολλὴν εὗρον ἐμαυτῷ παιδείαν. ἹΠροχοπὴ ἐγένετό μοι ἐν αὐτῇ" τῷ διδόντι μοι σοφίαν δώσω 

18. 19. δόξαν. Διεγοήϑην γὰρ τῷ ποιῆσαι αὐτὴν, χαὶ ἐζήλωσα τὸ ἀγαθὸν, καὶ οὐ μὴ αἰσχυνθῶ. Δια- 
μεμάχηται ἡ ψυχή μὲ ἐν αὐτῇ, χαὶ ἐν “ποιήσει λιμᾶ διηχριδωσάμην" τὰς χεῖράς μου ἐξεπέτασα 

2ο. πρὸς ὕψος, χαὶ τὰ ἀγγοήματα αὐτῆς ἐπένϑησα, Τὴν Ψυχήν μου χατεύϑυνα εἰς αὐτὴν, χαρδίαν 

ἐχτησάμην μετ᾽ αὐτῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς, χαὶ ἐν χαϑαρισμῷ εὗρον αὐτῆν' διὰ τᾶτο ἐ μὴ ἐγχαταλειφϑώ, 
21.322. Καὶ ἡ χοιλία μα ἐταράχϑη ἐχζητῆσαι αὐτήν" διὰ τοῦτο ἐχτησάμην ἀγαϑὺν χτήμα. Ἔδωκε Κύ- 

ἰν ,; γ΄ -ωνὀ » 2. “ὦ 35 3 ἢ 3 Ζ΄ ΝΆ ΝΥ Ε ΄ "ς 

23. ριος γλῶσσάν μοι μισϑόν μου, χαὶ ἐν αὐτῇ αἰνέσω αὐτόν. ᾿Εγγίσατε πρὸς μὲ ἀπαίδευτοι, καὶ 
δ 9 ρὰ ».. ἴω} ἴω 

24. αὐλίσϑητε ἐν οἴχῳ πταιδείας. Διότι ὑςερεῖτε ἐν τότοις, χαὶ αἱ ψυχαὶ ὑμῶν διψωσαι σφόδρα ; 

25.326. "Ἤνοιξα τὸ ςόμα μδ, χαὶ ἐλάλησα, χτήσασϑε ἑαυτοῖς ἄνευ ἀργυρίου. Τὸν τράχηλον ὑμῶν ὑπό- 
4). ϑετε ὑπὸ ζυγὸν, χαὶ ἐπιδεζάσϑθω ἡ ψυχὴ ὑμῶν παιδείαν, ἐγγύς ἐςιν εὑρεῖν αὐτήν. Ἰδετε ἐν 

3 ρὸ ε “- Ψ 3. 7 3 Δ Ν Ὁ" 3 ρῸ " 9. » ’ἤ ἢ 

28. ὀφϑαλμοῖς ὑμὼν οτι ὁΛ ΕΠ. εχοπιασᾶ, Χαϊ εὕρον ἐλυτο “ολλὴν ἀνάπαυσιν. Μετάσχετε σαι- 
ϑ ΄ ε Ἧ 

29. δείας ἐν πολλῷ ἀριϑμῷ ἀργυρίου, καὶ “πολὺν χρῦσον χτήσασϑε ἐν αὐτῆ. Εὐφρανϑείη. ἡ Ψυχὴ 

40. ὑμῶν ἐν τῷ ἐλέει αὖτϑ, χαὶ μὴ αἰσχυνϑθείητε ἐν αἰνέσει αὐτϑ. Ἐργάξεσϑε τὸ ἔργον ὑμῶν πρὸ 

χαιρδ, χαὶ δώσει τὸν μισθὸν ὑμῶν ἐν χαιρῷ αὐτϑ. 

ΝΙΙ. ἐμδλέπων] ἐνεδλεπον τού, 1ς7, 248. Οοπηρὶ. εμξλεπω τςς. ΧΝΠ1. τὸ ποιῆσαι) -- με τς7. Αἴεχ. καὶ ἐζήλωσα) α καὶ 
ἔδλεπον ΑἸεχ. 1ξς. καὶ ζηλωσαι 448. (πρὶ. 

ΨΙΠ. Καὶ ἐμνήσϑην] και 254. καὶ της -π' αἰῶνος] και τῆς ΧΙΧ. Διαμεμάχηται] διαμεμαχιςαι ΠΙ, 2ς3. διαμεμαχισϑαι 
ἐργασιας ταυτῆς απ᾿ αἰωνος 448. Οοπηρί. ὅτι ἐξελῇ]} οτι ἐξαιρη (23. 2:4. ἐν ποιήσει λιμξ]} ἐν τοιήσει μοὺ τοῦ, τς ς» 157, 254. ΑΙεχ. 
ἴοτ. ἐξερη) τού, τες, (1 ς 79 253. ἴοτ. ἐξαιρει) 248. ΟοπΡΙ. ΑΙοχ. τὲς διηκριξωσάμην] διηκριδησαμην 1Π. ὕψος] ὑψους τςς. ἐπένθησα) 
ὑπομέν. σε] α σε Οοιηρί. σώζεις] σωζης τς. ἐκ χειρὸς ἐϑνῶν] εκ επενοησα 23, 55) 248, 2ς3,2:4. Οοπιρὶ. ἐπένθησαν τςς. αἀἰπενοήϑη- 

Χεῖρος τσονηρων 23. εκ χειρος ἐχϑίρων ςξγ) τού, τςς, 157, 248, 2.3, σα ΑἸά. 
2.4. (οπηρὶ. ΑΪοεχ. ΧΧ. καρδίαν---ἰπ᾽ ἀρχῆς] ροηὶς Παιπὶ Ροϊ εὐρον αὐτὴν 23, ςς, 

ΙΧ. ἐπὶ γῆς] απὸ τῆς γῆς ξς, 254. ἀπὸ γῆς τού, ἐδο,  ξὺς 2:3. τού, ιξς,1ς79 248, 2:4. (πρὶ. ΑἸεχ. μετ ̓ αὐτῶν] μετ᾽ αὐτῆς 23, 

ΑΙεχ. απὸ οργῆς 248. Οοπιρί. ἱκετείαν) ἱκεσίαν ((ογ. πκᾶσιαν) ες, τού, τς7, 248, 2 ς4. ΟοπΡΡὶ. ΑΙεχ. καὶ ἐν καϑαρισμῳ] και ἐν 
1ξς) ὑπὲρ ϑανάτου) ἀπο αϑανατου 1Π|. .ς καιρῷ ϑερισμου 11. καὶ ἐν καϑαρισμῷ εὗρον αὐτήν] κ 253. διὰ 

Χ. Ἐπεκαλεσάμην] ρταπιῖς. καὶ 248. Οοπιρὶ. Κυρίε μ5} Κύ. τϑτο--διῶ τᾶτο ἱπ οοτη. [64.] α σιπη ἰπϊογπγοά. τς ς. 
ριόν μου ΑἸά. με ἐγκαταλιπεῖν] {γ. 2448, (οπιρ!. με ἐγκαταλει- ΧΧΙ. Καὶ ἡ κοιλία μου] καὶ ἡ ψυχὴ μου 253. καὶ ἡ καρδία μου 
πεῖν 4. ἐν ἡμέραις] εν ἡμέρα ιού, τξς, 248,2ς3. Οομηρ. ὑπερ Οοιιρί. ἐταρώχϑη)] ἐξεταραχϑὴ το6ό. ἐκφητῆσαι!] τὰ ἐκζητησαι 
ηφανων) υπερηφανω τξςξ. ὑπερηφανιῶν, ΑἸ. ἀξοηϑησίας] βωησιας ςς, τοῦ, 1ς7, 254. ΑΙεχ. ζητησαι 248. Οοπιρὶ. 

; (Ής) τες. ΧΧΙ. Ἔδωκε Κύριος] ργαπιῖτι. καὶ ςς, τού, 2.4. γλῶσσαν 
ΧΙ. ὑμνήσω] υμνησω σε (τες. ἴοτ. σαι εἰ ἔς οοπι. ἴε4.) 248. μ.} γλωσσαν μου ςξ, τού, τςς. Αἰεχ. α μοι 248. Οοπιρί. μισϑόν 

Οομηρὶ. “Ἐ σοι τς7. . μου] μισϑὸν μοι ςς, τού, “ς4. 

ΧΙΙ. ἜἜσωσας γάρ με] ἐσωσας γαρ ἡμας 248. Οοῃηρί. καὶ ἐξεί- ΧΧΠΙ. Ἐγγίσ. πρὸς μὲ] εγῖισ. μοι χ48. Οοπιρί. καὶ αὐλίσϑη- 
λου με] καὶ ἐξελουμαι 111,23. ἐκ καιρ8] ἐκ χεῖρος ΑΙεχ. τοονη- τι] καὶ αυλισϑηϑέσϑε ΠῚ. (ιςς. υἱ νἱάεῖυγ.) καὶ αυλισϑησεται 23. 

ρου] -Ἐ καὶ ἐξείλου με ἱπίετ ὑποο5 ΑἸεχ. ἐξομολογήσομαι) -᾿- σοι ΧΧΙΨ. Διότι] τι οτι ςς, τού, τςς, 253, 254. ΑΙεχ, καὶ ὅτι ΑἸά, 

24, ξξς, τοῦ, τςξ» 157, 253, 244. Αἰεχ. αἰνέσω σο!]} αἰνέσω σὲ ς ς» ὑςερεῖτε! Ἔ καὶ λέγετε 232. λέγετε, ἐς, 68, τού, τςς, “ς4. ἌΪοχ. 

τού, τες, 248, 2ς3, 254. ΟΟπῖρ]. ΑΙ4ά. τῷ ὀνόματι Κυρίξ] το ονομαὰ Ἐἢ ἢ τι λέγετε 248. Οοπιρὶ. Ἢ ἢ ἐληγέτε 2ς3. ὑφερεῖσϑε λγτ ἍΜιο, 

σε υριε ςς, 248,2 54- ΟὈΠΊΡΙ: τοονομὰ Κυριου τξς. αἱ ψυχαὶ ὑμῶν] αἱ ψυχαι ἡμῶν τοό, τςς. 

ΧΙΠ. Ἔτι ὧν] ὅτι ὧν ς ς. ἐφήτησα ] ἔτηῶνησα (0) τς ς. προ- ΧΧΥ. Ἤνοιξα] ἀνοιζας τςς. χκτήσασϑε] ὠνηαασϑε Ἢ νἰάε- 

φανῶς ἐν προσεύχ] ἢ ἣν ττρορῶσὲν (ἢ) ττροσευχὴ τς ξ. τς ἀαγ; ἴον. ονισασϑαι!}) τςς. ἑαυτοῖς] αὐτοῖς ΑΙά, 

ΧΙΝ, καὶ ἕως ἐσχάτων] καὶ εὡς ἐσχατου ςς, 1:7) 248, 254. ΧΧΥῚ. ὑπὸ φυγὸν] αὐπο τοό. παιδείαν] ταπεινωσιν 23. 

Οοπρρὶ. ΧΧΥ͂ΊΙ. ὅτι ὀλίγον] κα ὀλίγον Οοπιρί. εὗρον] ευρων τς. 

Χν. Ἐξ ἄνϑες} ἐξανϑεσης 23. ἐξανϑουση 2ς3. εξανϑεσα 354. ΧΧΥΠΙ]. τοαιδείας] τοαιδείαν Α]ὰά. κτήσασϑε] κτίσασϑε Αἰά. 

τς ὡς περκαζέσης) ἕως περκαζουσης ΠΙ. ἐν εὐθύτητι] ἐν αὐτὴ εὐϑυ- ἐν αὐτῇ] σὺν αὐτὴ 23. τ - 

Ἵ χσητι τού, τς). ἰἴχνευσᾷᾳ αὐτήν] ἐχνενον αὐτὸν ς ς, τού, τς ς,248,2 54. ΧΧΙΧ. Εὐφρανθείη] εὐφρανϑὴ τςς-. ἐν τῷ ἐλέει αὐτε] ἐπι τω 

Οομρὶ. ΑΙεχ. ν Λ ἐλέει αὐτῇ 248. Οοπηρί. καὶ μὴ αἰσχυν.] καὶ οὐ μη αἰσχυν. τοῦ. 

ΧΥῚ. ὀλίγον τὸ ὅς μου] το ες μου ολιγον 248. (οπηρ. εὖρον)] αἰσχυνϑείητε] ἡσχυνϑηται ([οτ. ἐσχυνϑήται) τς ς. ! 

εὐρὼν τς. ΧΧΧ. Ἐργαζεσϑε! ἐργασασϑὲε τού, 248, 2ς3. ἜΦΗΝ: ἐν 

ΧΙ. τῷ διδόντι μοι} μᾶθεῖ μοι ἴῃ οἰιαταδξ, πιΐποτε Αἰεχ. δώσω καιρῷ αὐτῷ] ἐν καιρὼ ὑμῶν 23. 

ϑόξαν] δωσω δυναμιν 248. Οομρὶ. ͵ 

Ψψο:. Υ. ᾿ ΞΜ 




